
Concurso Público
ESCOLA TÉCNICA DO ARSENAL DE MARINHA

2º Semeste de 2011

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 
e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - O candidato NÃO poderá levar o caderno de questões. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 - Confi ra atentamente se este caderno de questões, que contém 
60 questões objetivas, está completo. 

2 - Confi ra se seus dados e o curso e especialidade escolhido, 
indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar 
qualquer divergência, notifi que imediatamente o Fiscal/Chefe 
Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de 
respostas no espaço apropriado. 

3 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado. 

4 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas 
de respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve 
assinalar essa alternativa de modo contínuo e denso. 

5 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta. 

Curso Técnico

AGENDA 

l 04/07/2011, divulgação do 
gabarito da Prova objetiva: 

http://concursos.biorio.org.br 

l 06 e 07/07/2011, recursos 
contra formulação e conteúdos 
da Prova Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 13/07/2011, divulgação do 
resultado da análise dos recursos 
da Prova Objetiva. 

l 14/07/2011, divulgação do 
Resultado Final da Prova Objetiva. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
etam2011-2@biorio.org.br

 Caderno: 1     Gabarito: 1     Aplicação   Manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Clonagem de textos
 A internet aproxima amigos e divulga informação: 
só é nociva à medida que as pessoas são, elas próprias, 
nocivas. Infelizmente, uma destas nocividades tem se 
manifestado em forma de desrespeito ao direito autoral.
 Circula pela internet um texto meu sobre saudade, 
chamado A dor que dói mais, publicado no site Almas 
Gêmeas e no meu livro Trem-bala, assinado por Miguel 
Falabella, inclusive com uns enxertos vulgares, licença-
poética que o “co-autor”, seja ele quem for, se permitiu. 
Também andou circulando um texto meu chamado As 
razões que o amor desconhece, desta vez creditado 
a Roberto Freire. No dia Internacional da Mulher, a 
apresentadora Olga Bongiovanni, da TV Bandeirantes, 
leu no ar o meu texto O mulherão, e em seguida o 
disponibilizou no site do programa, onde pude constatar 
alguns parágrafos adicionados por algum outro co-autor 
ávido por fazer sua singela contribuição. A produção 
corrigiu o erro assim que foi avisada. Quem controla isso?
 Imagino que essa apropriação indevida venha 
lesando diversos outros cronistas, que por dever de ofício 
produzem textos diariamente, tornando-se inviável o 
registro de cada um deles. A fiscalização fica por conta do 
leitor, que, conhecendo o estilo do escritor, pode detectar 
sua autenticidade.
 Não chega a ser um crime hediondo e também não 
é novo. Credita-se a Borges um texto sobre como ele viveria 
se pudesse nascer de novo, que os estudiosos da sua obra 
negam a autoria, e Gabriel García Marques, pouco tempo 
atrás, teve que desmentir ser ele o autor de um manifesto 
meloso que andou circulando entre os internautas. Luis 
Fernando Veríssimo também andou negando a autoria de 
um texto sobre drogas, que assinaram com se fosse dele. 
Todas as pessoas que escrevem estão e sempre estiveram 
vulneráveis a esses enganos, involuntários ou não, mas 
não há dúvida de que a internet, pela facilidade e rapidez 
de divulgação de e-mails, massificou a rapinagem. 
 Perde com isso, primeiramente, o autor, que vive 
de seu trabalho e que fica à mercê de ter suas palavras e 
pensamentos transferidos para outro nome, ou, pior ainda, 
adulterados: não são poucos os que acrescentam sua própria 
ideia ao texto e mantêm o nome do autor verdadeiro, pouco 
se importando em corromper a legitimidade da obra. E 
perde também o leitor, que é enganado na sua crença e que 
poderá vir a passar por desinformado. Viva a internet, mas 
que os gatunos virtuais tratem de produzir eles mesmos 
suas próprias verdades.

Março de 2001

(MEDEIROS, Martha. Non-stop - Crônicas do cotidiano. 
7ª edição. Porto Alegre: L&PM, 2007. p. 187-188.)

1 - O texto de Martha Medeiros intitulado “Clonagem de 
textos” pode ser melhor resumido através da seguinte frase:

(A) A cronista assinala a enorme facilidade com que se 
faz cópia pirata de livros de autores brasileiros.

(B) A cronista denuncia a prática de clonagem de ideias 
pela internet.

(C) A cronista desabafa sua insatisfação com o uso 
da internet na medida em que nela é praticado o 
desrespeito aos diretos autorais.

(D) A cronista lamenta a sucessão de enganos e equívocos 
cometidos na internet quando é creditada a autoria de 
textos ali divulgados.

2 - No vocábulo co-autor, o elemento mórfico co- está 
corretamente classificado em:

(A) sufixo;
(B) radical;
(C) vogal temática;
(D) prefixo.

3 - Em trem-bala, a correta classificação do processo de 
formação dessa palavra é:

(A) derivação prefixal;
(B) derivação sufixal;
(C) composição por justaposição;
(D) composição por aglutinação.

4 - A palavra ávido, em “...onde pude constatar alguns 
parágrafos adicionados por algum outro co-autor 
ávido por fazer sua singela contribuição.”, poderia ser 
substituída pelo seguinte sinônimo sem qualquer prejuízo 
do sentido original da frase:

(A) mesquinho;
(B) desejoso;
(C) comilão;
(D) avarento.

5 - “Todas as pessoas que escrevem estão e sempre 
estiveram vulneráveis a esses enganos, involuntários 
ou não...”. A dupla de vocábulos destacados pertence à 
seguinte classe de palavras:

(A) adjetivo;
(B) substantivo;
(C) advérbio;
(D) artigo.

6 - A crônica de Martha Medeiros apresenta o predomínio 
da seguinte função da linguagem:

(A) conativa;
(B) apelativa;
(C) emotiva;
(D) referencial.
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7 - Os vocábulos “não”, “há”, “são” e “é” recebem todos 
a seguinte classificação quanto à acentuação tônica:

(A) monossílabos tônicos;
(B) monossílabos átonos;
(C) oxítonos;
(D) paroxítonos.

8 - Em “...mas que os gatunos virtuais tratem de produzir 
eles mesmos suas próprias verdades.” , o verbo grifado na 
primeira oração, tratem, encontra-se flexionado no modo:

(A) indicativo;
(B) subjuntivo;
(C) imperativo afirmativo;
(D) imperativo negativo.

Texto 2
The Queen

 Confesso que gosto da rainha Elizabeth, que, se 
entendi bem, o que eu duvido, colocou um blog, ou coisa 
parecida, seu na internet. Ela parecia exercer seu reinado 
com placidez e um toque de tédio, de quem gostaria mesmo 
de estar com os seus cavalos, embora às vezes seja difícil 
saber se alguém está chateado ou apenas sendo inglês 
em público. Mas, agora, sabe-se que o enfado da rainha 
escondia um desejo secreto de modernização e relevância. 
O blog da rainha seria uma resposta às repetidas sugestões 
para que se aposente. Ela se renova para ficar. Ou talvez 
só esteja preocupada em poupar a nação do Charles, ou o 
Charles da nação.
 Nas fotografias de Elizabeth quando moça,  
nota-se — se não for uma tara minha — uma certa 
sensualidade no rosto, algo nos olhos que ela teve que 
domar para não fugir com um cavalariço, ficar e cumprir 
suas obrigações. Sobrou disso uma resignação irônica 
que se vê nos cantos da sua boca até hoje. O inglês 
Alan Bennett escreveu uma peça sobre Anthony Blunt, 
um aristocrático historiador de arte que era consultor do 
palácio e também, soube-se muitos anos depois, espião 
da União Soviética, em que a rainha aparece, de surpresa, 
numa cena. Elizabeth e Blunt têm uma conversa sobre a 
autenticidade na arte que também é uma conversa sobre 
a duplicidade nas pessoas e a crescente vulgarização da 
monarquia e suas riquezas, e em que ela diz: “Um monarca 
já foi definido como alguém que não precisa olhar antes 
de se sentar. Não mais. É preciso olhar, hoje em dia, pois 
uma boa possibilidade de a sua cadeira não estar ali, mas 
em exibição em outro lugar.” A frase é de Bennett, mas é 
possível imaginá-la dita pela rainha, com o meio sorriso 
desencantado de quem um dia sonhou ser outra coisa, mas 
não teve escolha.

(VERISSIMO, Luis Fernando. O mundo é bárbaro e o que nós 
temos ver com isso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 131-132)

9 - O emprego do duplo travessão em “— se não for uma 
tara minha —“ provocou uma acentuada dose de:

(A) magia;
(B) drama;
(C) ironia;
(D) humor.

10) No período “Confesso que gosto da rainha 
Elizabeth...”, a oração nele grifada “que gosto da rainha 
Elizabeth” exerce função sintática equivalente a um:

(A) objeto direto;
(B) objeto indireto;
(C) sujeito;
(D) vocativo.

11 - Em “Ela se renova para ficar.”, encontramos um 
período com a seguinte classificação:

(A) composto por coordenação;
(B) composto por subordinação;
(C) simples;
(D) composto por coordenação e subordinação.

12 - Na frase “Mas, agora, sabe-se que o enfado da rainha 
escondia um desejo secreto de modernização e relevância.”, é 
possível utilizar a seguinte pontuação sem qualquer prejuízo 
sintático e/ou semântico em relação à frase original:

(A) Mas, agora sabe-se que o enfado da rainha escondia 
um desejo secreto de modernização e relevância.

(B) Mas agora, sabe-se que o enfado da rainha escondia 
um desejo secreto de modernização e relevância.

(C) Mas, agora, sabe-se, que o enfado da rainha escondia 
um desejo secreto de modernização e relevância.

(D) Mas agora sabe-se que o enfado da rainha escondia 
um desejo secreto de modernização e relevância.

13 - Em “Ela parecia exercer seu reinado com placidez e 
um toque de tédio...”, temos como antônimo da palavra 
placidez o seguinte vocábulo:

(A) serenidade;
(B) calmaria;
(C) fúria;
(D) tranquilidade.

14 - Em “Elizabeth e Blunt têm uma conversa sobre a 
autenticidade na arte...”, observa-se o emprego do acento 
circunflexo no verbo ter porque:

(A) o sujeito é simples e, portanto, verbo ter na 3ª pessoa 
do singular recebe acento circunflexo;

(B) o sujeito é simples e, portanto, verbo ter na 3ª pessoa 
do plural recebe acento circunflexo;

(C) o sujeito é composto e, portanto, verbo ter na 3ª pessoa 
do singular recebe acento circunflexo;

(D) o sujeito é composto e, portanto, verbo ter na 3ª pessoa 
do plural recebe acento circunflexo.
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15 - O único vocábulo assinalado abaixo que não se trata 
de uma espécie de pronome é o seguinte:

(A) “... se entendi bem...”
(B) “... o que eu duvido...”
(C) “... colocou um blog, ou coisa parecida, seu na 

internet.”
(D) “... colocou um blog, ou coisa parecida, seu na 

internet.”

INGLÊS 
LEIA O TEXTO 1 E RESPONDA ÀS PERGUNTAS 
16 E 17:

Texto 1

Mayday Call    
If a boat or a member of a crew is 

in danger do the following:
 
l  Press the alarm signal, if so equipped, on the 

transmitter for 30 to 60 seconds.  This will 
alert people that a distress call is going to be 
made.

 
l  Say Mayday three times.  Give the following:
 --Name of your boat
 --Report your position by giving latitude 

and longitude or distance and direction from 
a known object on a chart.

 --Describe your boat and number of people 
on board.

 --Describe the situation.
(http://www.sailingusa.info/sailing_safety.htm)

16 - Esse texto tem como função:

(A) criticar;
(B) instruir;
(C) persuadir;
(D) divertir.

17 - Um chamado de MayDay é feito em situação de:

(A) dúvida;
(B) calma;
(C) alegria;
(D) perigo.

LEIA O TEXTO 2 E RESPONDA ÀS PERGUNTAS 
18 A 22:

Texto 2

Brazil to replace oil rigs with ‘underwater cities’

Traditional oil rigs will be replaced with “underwater 
cities” within a decade under ambitious plans being drawn 
up by Petrobras, Brazil’s state-owned energy group.

A Petrobras oil platform at Guabanara bay in Rio de Janeiro.

Petrobras plans to turn science fiction into reality to 
extract oil from the vast pre-salt oil fields discovered off 
the south east coast of Brazil. 
The plan is to construct ‘cities’ more than 2,000 metres 
under water, containing machines, giant pieces of 
equipment and robots that could inspect the systems 
being used to extract millions of barrels of oil. Many 
operations would be fully automated while others would 
be controlled by humans at a distance.
Petrobras already owns virtual reality laboratories where 
engineers can inspect 3D images of oil fields. But now 
they want to take a further technological leap by installing 
floating rig equipment on the sea bed. 
The machinery under the sea would be capable of 
separating oil, gas, water and sand, compressing 
substances and generating enough energy to keep the 
operation functioning. 

(http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/
energy/oilandgas/8228548/Brazil-to-replace-

oil-rigs-with-underwater-cities.html)

18 - De acordo com o texto, a empresa brasileira:

(A) planeja construir plataformas petrolíferas no fundo do 
mar;

(B) não pretende substituir o tipo de plataforma hoje 
utilizada;

(C) levará muitas décadas para colocar seus planos em 
ação;

(D) terá muita dificuldade para separar óleo, gas, água e 
areia. 
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19 - Em “pre-salt oil fields discovered off the south east 
coast of Brazil”, discovered tem o mesmo sentido de:  

(A) found out;
(B) looked for;
(C) came off;
(D) turned against.

20 - A palavra many em “Many operations would be fully 
automated” pode ser substituída por:

(A) much;
(B) very;
(C) more;
(D) a lot of.

21 - A expressão verbal em “The machinery under the sea 
would be capable” indica:

(A) impossibilidade;
(B) negação;
(C) possibilidade;
(D) permissão.

22 - others em “while others would be controlled by 
humans at a distance” se refere a:

(A) systems;
(B) machines;
(C) operations;
(D) images.

LEIA O TEXTO 3 E RESPONDA ÀS PERGUNTAS 
23 E 24:

Texto 3
Drifting apart: Amazing underwater photos that show the 
growing gap between two tectonic plates

Tuesday, May 31 2011
(http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1385589/

The-growing-gap-Eurasia-North-American-
tectonic-plates.html#ixzz1NxZAFhWp)

23 - A manchete da notícia indica que duas placas 
tectônicas:

(A) começam a se aproximar; 
(B) estão se distanciando;
(C) não se movimentaram;
(D) entraram em choque.

24 - A frase correta que corresponde a “Amazing 
underwater photos that show the growing gap” é:  
 
(A) Amazing underwater photos. They show the growing 

gap;
(B) Amazing underwater photos. It shows the growing 

gap;
(C) Amazing underwater photos. She shows the growing 

gap;
(D) Amazing underwater photos. He shows the growing 

gap.

MATEMÁTICA

25 - Se a = 17 , b = p e c = 3 27  então:

(A) c < b < a
(B) a < c < b
(C) c < a < b
(D) a < b < c

26 - Observe o trecho da reta numérica a seguir.

   
Nesse caso, a letra que indica o zero (0) é:

(A) x
(B) y
(C) z
(D) w 

27 - Se fatorarmos 4.500 como 4.500 = 2ª3b5c7d  a soma 
(a + b + c + d) é igual a:

(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10
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28 - Se x = 3 e y = 6 então 6x2 – 3xy é igual a:

(A) – 2
(B) – 1
(C) 0
(D) 2

29 - O resto da divisão de x3 + 3x2 – 7x + 15 por x2 – 2x + 3 
é igual a:

(A) 0
(B) x + 1
(C) x – 3
(D) 2

30 - A seguinte equação do 2º grau tem raízes – 3 e 5:

(A) (x – 3)(x – 5) = 0
(B) (x + 3)(x + 5) = 0
(C) (x – 3)(x + 5) = 0
(D) (x + 3)(x – 5) = 0

31 - O gráfico de f(x) = 3 – x está melhor representado na 
seguinte opção:

(A)        

(B) 

(C) 

(D) 

32 - Considere a função real

          {– 2  ,   se  x < – 1
f(x) =        2x  ,  se  – 1 ≤ x ≤ 1
       2  ,    se  x > 1.

A imagem de f(x) é:

(A) ] – ∞  , 2]
(B) [– 2, 2]
(C) ] – 2, 2[
(D) [0, 2]

33 - Avalie se cada afirmativa a seguir está certa ou errada:

I:  x3 + 2x2 = 2x5

II: (x – 2)(x + 2) = x2 – 4
III: 2x2.x = 2x3 
IV: 2xy – 2x = y

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas
(B) II e III, apenas
(C) II, III e IV, apenas
(D) I, II, III e IV

34 - Um quadrado de 8cm de lado está inscrito num 
círculo de raio R. O valor de R, em centímetros, é igual a:

(A) 4
(B) 2 2
(C) 4 2
(D) 2 3

35 - Considere o cubo a seguir.

O segmento de reta EB  é paralelo ao seguinte segmento:

(A) AH  
(B) DG
(C) CH
(D) AF
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36 - “Uma pista oficial de atletismo é constituída de 
duas retas e duas curvas, possuindo raias concêntricas; 
tem o comprimento de 400 metros na raia interna (mais 
próxima ao centro).”

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atletismo

Considere que cada segmento reto de uma pista de atletismo 
tenha 85m de comprimento e que o raio interno de cada 
semicircunferência seja R, como ilustra a figura a seguir.

Neste caso, se a pista tem, em sua raia interna, 400m 
de comprimento total, então o raio R, em metros, mede 
aproximadamente:

(A) 28,5m
(B) 30,2m
(C) 33,3m
(D) 36,5m

37 - Cardoso precisa estimar o volume ocupado por uma 
pilha de 15 caixas de sapato de um mesmo tipo. Para isso, 
ele mediu comprimento, altura e largura de uma caixa e 
obteve: 30cm, 24cm e 15cm. Considerando que cada caixa 
tem forma aproximada de um paralelepípedo, Cardoso 
obteve a seguinte estimativa para o volume ocupado pela 
pilha, em metros cúbicos:

(A) 0,00162
(B) 0,162
(C) 1,62
(D) 162.000

38 - Gioconda vai pintar um painel com a forma de um 
triângulo isósceles como mostra a figura a seguir.

Sabendo que os dois ângulos não indicados são iguais e 
que tg(36º) ≅  0,727, concluímos que o painel ocupará 
aproximadamente uma área de:  

(A) 3,5m2

(B) 4,5m2

(C) 5,5m2

(D) 6,5m2

39 - Avalie se as afirmativas a seguir, acerca de relações 
trigonométricas, estão corretas:

I: sen(360º) = 0
II: tg(45º) = 1
III: sen(60º) > cos(60º)
IV: sen(30º) = sen(150º)

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e III, apenas;
(B) II e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

40 - Se f(x) = 3 4x x- - - , x real, então f(-3) é igual a:

(A) – 2
(B) – 1
(C) 5
(D) 7

41 - 

          
Cada ângulo interno de um pentágono regular mede:

(A) 90º
(B) 102º
(C) 108º
(D) 120º

42 - Se multiplicamos o número complexo z = 2 – 3i por 
seu conjugado obtemos:

(A) – 5
(B) 4 – 9i
(C) 4 + 9i
(D) 13
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FÍSICA
43 - Um pequeno bote salva-vidas desloca-se com 
velocidade média igual a 0,7 m/s. A velocidade desse bote 
em km/h é:

(A) 2,52 
(B) 0,194
(C) 25,2
(D) 1,94

44 - As rádios FM brasileiras emitem na faixa de 90 MHz 
a 110 MHz. Esta faixa corresponde a comprimentos de 
onda na faixa de:

(A) 27 a 33 m
(B) 2,7 a 3,3 m
(C) 270 a 330 m
(D) 0,27 a 0,33 m

45 - Um aquecedor é ligado a uma tomada de 110 V e 
dissipa 1100 W de potência. A corrente que atravessa o 
aparelho é de:

(A) 10 A 
(B) 1 A
(C) 100 A
(D) 0,1 A

46 - A força eletromotriz de uma  pilha é de 9,0 V; quando 
ela alimenta uma calculadora com 8,0 V, fornece uma 
corrente de 20,0 mA. A resistência interna da pilha vale:

(A) 0,5 W
(B) 500 W
(C) 5 W
(D) 50 W

47 - Ao se aproximar de uma tempestade, os tripulantes de 
um navio vêem um clarão de um raio e, 20 s após, ouvem 
o trovão. Sabendo que  a velocidade da luz (3x108 m/s) é 
muito maior que a do som (340 m/s) no ar, a distância de 
onde ocorreu o raio é aproximadamente:

(A) 170 m
(B) 1,7 km
(C) 6,8 km
(D) 3,4 km

48 - Durante sua expansão, um gás recebe uma quantidade 
de calor de 200 J e realiza um trabalho de 130 J. Podemos 
afirmar que a energia interna do gás:

(A) aumentou 70 J
(B) diminuiu 70 J
(C) permaneceu a mesma
(D) aumentou 330 J

49 - Um motor de potência nominal igual a 120 W eleva 
um corpo de massa 60 kg até uma altura de 10,0 m, com 
velocidade constante de 0,1 m/s. Considerando a aceleração 
da gravidade igual a 10 m/s2, o rendimento do motor vale:

(A) 80 %
(B) 70 %
(C) 50 %
(D) 60 %

50 - Cinco segundos após sua partida, um barco alcança a 
velocidade de 10 km/h. A aceleração média foi de:

(A) 1, 0 m/s2

(B) 0,70  m/s2

(C) 1,8 m/s2

(D) 0,55 m/s2

51 - Um bloco de 20 kg de massa é arrastado sobre um plano 
horizontal por uma força de 100 N, também na horizontal, 
movendo-se com uma aceleração de 1,0 m/s2. Supondo a 
aceleração da gravidade g =10 m/s2, o coeficiente de atrito 
cinético entre o bloco e o plano é:

(A) 0,6
(B) 0,7
(C) 0,8
(D) 0,9

52 - A densidade do chumbo é 11,3 g/cm3. Transformando 
para o Sistema Internacional de Unidades a densidade do 
chumbo é:

(A) 11300 kg/m3

(B) 1130 kg/m3

(C) 113 kg/m3

(D) 11,3 kg/m3

53 - O velocímetro de um automóvel mede:

(A) o vetor velocidade;
(B) a velocidade média;
(C) a velocidade instantânea;
(D) a velocidade máxima.
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54 - A figura abaixo ilustra de forma esquemática  
um circuito com uma fonte de tensão contínua V, um 
resistor R e um amperímetro. 

 
De modo a determinar o valor do resistor, foram realizadas 
medidas da corrente no amperímetro para vários valores 
de tensão da fonte. O gráfico abaixo mostra os resultados.

O valor de R pode ser determinado como:

(A) 4 W;
(B) 0,25 W;
(C) 1 W;
(D) 2W.

55 - O gráfico da velocidade versus tempo ilustrado abaixo 
indica o movimento retilíneo de um veículo durante uma 
tempestade. No instante t = 10,0 s o motorista percebe 
um acidente à sua frente e pisa no freio. Então, com 
as rodas travadas, o veículo desliza na pista até parar 
completamente. 

Durante o deslizamento, a aceleração do carro foi de:

(A) - 4,0 m/s2

(B) - 3,6 m/s2

(C) - 7,2 m/s2

(D) - 2,0 m/s2

56 - Um termômetro marca 1o  na escala S quando a 
temperatura é a da fusão do gelo ao nível do mar e marca 
96o, também na escala S, no ponto de ebulição da água, 
também ao nível do mar. A temperatura lida na escala S 
coincide com a temperatura lida na escala Celsius quando 
for:

(A) -20o

(B) -10o

(C) 10o

(D) 20o

57 - O calor específico do chumbo é 0,030 cal/goC. 
Quantas calorias são necessárias para elevar a temperatura 
de 200 g de chumbo de 10oC  a  30oC?

(A) 240;
(B) 120;
(C) 200;
(D) 220.

58 - Ao lançarmos uma pequena bola verticalmente para 
cima, supondo a resistência do ar desprezível, podemos 
afirmar que:

(A) a aceleração da bola decresce com a altura;
(B) a aceleração da bola é a mesma em toda a sua trajetória;
(C) a aceleração no posto mais alto é nula;
(D) não há forças atuando na bola durante a subida.

59 - O motor de um navio gira a 600 rpm. Seu período de 
rotação é de:

(A) 0,1 s
(B) 1,0 s
(C) 10,0 s
(D) 60,0 s 

60 - Sejam três comprimentos: l1 = 0,328 km; 
l2= 3,28 x 103 mm; l3= 3,28 x 101 m. Podemos afirmar 
que:

(A) l1 > l2 > l3
(B) l1< l2 < l3
(C) l2 > l1 >l3
(D) l2 > l3 > l1
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