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CATEGORIA FUNCIONAL:

TÉCNICO DE LABORATÓRIO / FÍSICA
INSTRUÇÕES:

1.

Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.

2.

O caderno de provas deverá conter 40 (quarenta) questões, assim distribuídas: 10 de
Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específicos.

3.

A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

4.

A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.

5.

As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante
sua realização.

6.

Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de
comunicação.

7.

Em cada questão há somente uma resposta correta.

8.

A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.

9.

O candidato só poderá entregar a folha de respostas e retirar-se da sala, depois de
decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.

10. O candidato poderá levar o caderno de provas, somente após decorridas 2 horas do início
da mesma.
11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a)
b)
c)
d)

verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
assine no local indicado;
não a amasse, nem dobre;

–

pinte assim
, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média,
tinta azul-escura, o campo correspondente à alternativa que considera correta em
cada questão.

OBS.:
Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva, que contenha mais de
uma ou nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno
de provas para a folha de respostas.
12. Os gabaritos provisórios serão divulgados às 18 horas do dia 10/fevereiro/2015,
possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 24 horas.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Língua Portuguesa
LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS
QUESTÕES DE 01 A 03.

“Sempre quis escapar dessa
imagem”, diz personagem de foto
histórica da Guerra do Vietnã
Poucas vezes uma foto simbolizou tão bem o
horror de uma guerra. Era 8 de junho de 1972,
no Vietnã, e o fotógrafo HuynhCong ‘Nick’ Ut viu
algumas crianças correndo, tentando escapar de
seguidas explosões na vila de TrangBang, na província de TayNinh.
Ele não pensou duas vezes antes de fotografar a cena, que trazia uma personagem que entraria para a história: uma garotinha de 9 anos,
nua, gritando “muito quente, muito quente”, enquanto tentava escapar das bombas.
A imagem tornou-se um dos símbolos da
Guerra do Vietnã e agora está perto de completar
40 anos. Hoje, a personagem da foto está com
49 anos e diz que a foto a perseguiu a vida inteira.
“Eu realmente quis escapar daquela menina”,
diz Phan Thi Kim Phuc. “Eu queria escapar dessa
imagem, mas parece que a foto não me deixou
escapar”, disse ela, que hoje comanda
uma fundação para ajudar crianças vítimas da
guerra.
“Eu fui queimada e me tornei uma vítima da
guerra, mas crescendo, tornei-me outro tipo de
vítima”, completa ela. Ao relembrar o momento
em que a foto foi tirada, ela diz ter ouvido fortes
explosões e que o chão “tremeu”.
“Eu vou ficar feia, não serei mais normal. As
pessoas vão me ver de um jeito diferente”, ela
diz ter pensado na hora, ao perceber que sua
mão e braço esquerdos estavam queimados.
Em choque, ela correu atrás de seu irmão mais
velho e não se lembra de reparar nos jornalistas
estrangeiros reunidos enquanto corria na direção
deles, gritando. Depois disso, ela perdeu a consciência.
“Eu chorei quando a vi correndo”, diz Ut, que
cobria a guerra pela Associated Press. “Se eu
não a ajudasse e alguma coisa acontecesse que
a levasse a morte, acho que eu me mataria depois”, comenta o fotógrafo, que nunca mais deixou de falar com Phuc. Ele a deixou em um pequeno hospital e fez os médicos garantirem que
tomariam conta da garota.

A foto foi publicada e, alguns dias depois, outro jornalista, Christopher Wain, um correspondente
britânico que tinha dado água de seu cantil a Phuc,
descobriu que ela tinha sobrevivido. A garota tinha sido transferida para uma unidade americana
em Barsky, única instalação em Saigon equipada
para lidar com ferimentos graves.
“Eu não tinha ideia do que tinha acontecido
comigo”, diz Phuc. “Acordei no hospital com muita
dor e com enfermeiras ao meu redor. Acordei com
um medo terrível”.
“Toda manhã, às 8 horas, as enfermeiras me
colocavam em uma banheira com água quente
para cortar toda a minha pele morta. Eu só chorava e quando eu não aguentava mais, desmaiava”, relembra ela que hoje vive com o filho e o
marido, Bui HuyToan, no Canadá.
Depois de vários enxertos de pele e cirurgias, Phuc foi finalmente autorizada a deixar o hospital, 13 meses após o bombardeio. Ela tinha visto a
foto de Ut, que até então tinha ganhado o Prêmio
Pulitzer, mas ainda não sabia do alcance e poder
da imagem.(...)
(Folha de S. Paulo, 1/6/2012)

Questão 01
Segundo o texto, é correto afirmar que:
A) o texto sintetiza a guerra do Vietnã e o poder
da imagem fotográfica.
B) o jornalista Christopher Wain tirou a foto histórica e também deu água para menina.
C) a menina Phuc tornou-se enfermeira e hoje
vive com o marido e o filho no Canadá.
D) o fotógrafo que tirou a foto histórica nunca
mais deixou de falar com Phuc.
E) a menina foi salva pelos jornalistas que a levaram para uma unidade americana em Saigon.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 02

Uma onda periódica que se propaga numa
corda oscila com um período de 0,4 s. A dimensão de uma crista vale 0,4 m. Com relação a
esses dados pode-se afirmar que o comprimento de onda em metros, a frequência em Hz e a
velocidade em metros por segundo valem, respectivamente,:
λ (m)

f (Hz)

v (m/s)

A)

0,8

2,5

2

B)

0,6

0,25

0,15

C)

0,8

0,25

0,2

D)

0,6

2,5

1,5

E)

0,6

25

15

Considerando o vocabulário do texto, analise
as afirmativas a seguir:

Questão 40
Com uma lente, projeta-se em uma parede
situada a 150,0 cm da lente, a imagem real de
um objeto luminoso com 10,0 cm de altura o qual
foi colocado a 10,0 cm da lente. Seria correto
afirmar que o tipo da lente é _______________ e
tem uma distância focal de ____________cm.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto.
A) Convergente, 9,375.
B) Divergente, 9,375.
C) Convergente, 93,75.
D) Divergente, 93,75.
E) Divergente, 0,9375.

Leia o texto abaixo e responda à questão.

I) A palavra símbolos, no terceiro parágrafo, pode ser substituída por emblemas,
sem prejuízo para o sentido.
II) A palavra cobria, no oitavo parágrafo,
possui, no texto, o sentido de tampava,
vedava.
III) A palavra enxertos, no último parágrafo, remete a um procedimento cirúrgico para
transplantar tecidos celulares.

A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s) apenas:
I.
II.
III.
I e II.
I e III.

Questão 39
Um observador sentado diante de um espelho esférico e estando a uma distância de 30
cm, vê sua imagem ampliada 4 vezes. Pode-se
afirmar que a distância focal em cm e o tipo de
espelho é, respectivamente,:
A) 4,0 e convexo.
B) 40 e côncavo.
C) 40 e convexo.
D) 4,0 e côncavo.
E) 30 e côncavo.

Questão 04

Questão 03
Considerando o texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
(

) O verbo Era, no primeiro parágrafo, deveria estar no plural Eram para concordar
com o numeral 8.

(

) As aspas foram usadas no segundo parágrafo para indicar a fala da menina Phuc.

(

) No título do texto, a palavra imagem e
foto possuem o mesmo sentido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A) F – V – F.
B) F – F – V.
C) F – V – V.
D) V – F – V.
E) V – V – F.

(https://www.google.com.br acesso em
15/12/2014)

A partir do texto acima, assinale a alternativa correta, quanto à função do memorando.
A) Documento que deve ser duplicado e encaminhado às pessoas responsáveis pelos setores com instruções.
B) Documento firmado por servidor em razão
do cargo que ocupa, ou função que exerce,
declarando um fato existente, que consta em
livros, papéis ou documentos em poder da Administração.
C) Documento escrito em que alguém (pessoa
ou empresa) declara ter recebido de outrem o
que nele estiver especificado.
D) Trata-se de uma comunicação interna que
veicula informações entre os setores administrativas de empresas e órgãos públicos.
E) Correspondência externa característica de entidades públicas, que comunicam fatos e decisões de interesse dos servidores.

Questão 05
Observe o trecho: “A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o
mundo inteiro.” (Albert Einstein) Nessa frase, a
palavra grifada está grafada junto, pois:
A) é uma frase interrogativa.
B) indica quando a imaginação é mais importante que a ciência.
C) indica o modo como a imaginação supera a
ciência.
D) pode ser substituído pela locução pronominal
“pelo qual”.
E) indica a razão de a imaginação ser mais importante que a ciência.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 06

A)

Assinale a alternativa na qual o emprego ou
não do acento grave indicando crase está correto.
A) O jornalista referia-se a região nordestina.
B) O policial fez ameaças à algumas pessoas da
comunidade.
C) Meus amigos pretendem ir a maravilhosa Paris
nas férias de julho.
D) Esta rua é paralela à que corta a avenida
principal da cidade de Curitiba.
E) Os soldados americanos retornaram a terra
em que nasceram assim que foram homenageados pelo Presidente.

A expressão “a esses produtos”, em negrito
no texto, refere-se a “vendas de anticoncepcionais”, especificamente.
B) O verbo “apontar”, em negrito no texto, concorda com “Brasil”.
C) O verbo “recorrer”, em negrito no texto, exige a preposição “a” que antecede a expressão
“a esses produtos”, em negrito no texto.
D) A expressão “apesar disso”, em negrito no
texto, poderia ser substituída por “inclusive”,
sem prejuízo para o significado.
E) As expressões adverbiais “em grande escala” e “sem trégua”, em negrito no texto, correspondem, respectivamente, a “acirradamente” e a “domesticadamente”.
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Questão 36
Um objeto desconhecido que tem massa m = 2 kg oscila livremente, suspenso por uma mola
helicoidal com massa desprezível conforme ilustra a figura. Presa ao objeto, uma pena registra em
um cilindro móvel que mantém uma velocidade constante de rotação v = 0,40 m/s. Os pontos
demarcados pela pena estão descritos no gráfico da figura.
(Dados: usar o valor de π = 3,0)

Questão 09
Questão 07
Analise o seguinte trecho: “Daí a pouco, da
bruta escuridão, surgiram dois olhos luminosos,
fosforescentes, como dois vagalumes. Um sapo
cururu grelou-os e ficou deslumbrado, com
os olhos esbugalhados, presos naquela boniteza
luminosa.” Marque a alternativa que apresenta
a expressão a qual o pronome pessoal oblíquo
átono “os” se refere.
A) Bruta escuridão.
B) Dois vagalumes.
C) Boniteza luminosa.
D) Olhos esbugalhados.
E) Dois olhos luminosos.

Questão 08
Leia o texto a seguir e responda à questão.

Saúde prevenção feminina
Ricardo Boechat / Ronaldo Herdy
Colunistas da Istoé Independente

Estudo sobre as vendas de anticoncepcionais
no Brasil apontou alta de 8,7%, de janeiro a
setembro (receita de R$ 1,8 bilhão). São a esses
produtos, então, em grande escala, que as
mulheres recorrem para fugir de uma gravidez
indesejada. O IMS Health, que audita o setor,
aponta que, dos medicamentos mais comercializados no País, dois são anticoncepcionais: (Ciclo
21 – 5º e Microvlar – 10º). Apesar disso, a
polícia deve continuar a combater sem trégua as
clínicas clandestinas de aborto.

Assinale a alternativa correta, quanto à pontuação.
A) Ao todo, os campi da PUCPR, da Universidade Positivo e da Universidade Federal do Paraná (UFPR) têm 10.949 alunos que estudam
em Curitiba e moram em algum município da
região metropolitana, excluindo a capital.
B) Em comunicado, as autoridades explicaram
que atenderam, a um pedido feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para acolher a
pessoa, cuja identidade não foi revelada.
C) Um dos lugares favoritos dos jovens, e das
famílias de trabalhadores de Havana, nos fins
de semana é o Malecón, uma esplanada de,
aproximadamente, 8 km, ao largo da costa da
cidade.
D) Interditado desde dezembro, o Ginásio de Esportes do Tarumã, que fará 50 anos, em janeiro próximo, acumula problemas, enquanto
espera uma reforma completa, na
infraestrutura, para voltar a funcionar – promessa do poder público.
E) A um mês e meio do fim de 2014, apenas 6
das 362 emendas de bancada para ações exclusivas aprovadas no orçamento, receberam
recursos – ainda assim, parcialmente.

Pode-se afirmar que a frequência e constante elástica aproximada da mola valem respectivamente:
A) 2,0 Hz e 45,0 N/m.
B) 2,5 Hz e 45,0N/m.
C) 2,5 Hz e 450 N/m.
D) 2,0 Hz e 450 N/m.
E) 2,5 Hz e 4,50N/m.

Questão 37
Considere o MHS descrito por uma partícula, cuja função é

.

Sendo x em metros e t em segundos, o período em segundos e a frequência em hertz será,
respectivamente, de:
A) 4 x 102 e 25.
B) 4 x 10–2 e 20.
C) 4 x 102 e 20.
D) 4 x 10–2 e 25.
E) 0,4 x 10–2 e 2,5.

Assinale a alternativa correta, quanto a gramática do texto.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 33
Para vencer a demanda de pão francês, seu
Joaquim da padaria importou um forno elétrico
de última geração dos Estados Unidos da América. Quando foi colocá-lo em funcionamento,
percebeu que a escala do seletor de temperatura estava em Fahrenheit. Usando o esquema
das escalas termométricas abaixo, determine a
temperatura (em Fahrenheit) que deve ser selecionada no termostato equivalente a 180°C.

A)
B)
C)
D)
E)

356°F
292°F
324°F
382°F
392°F

Questão 34
Num calorímetro são misturadas 100g de
água a 100°C com 100g de água a 20°C. O
calor específico da água é 1cal/g°C. Supondo
que não haja troca de calor com o calorímetro,
a temperatura de equilíbrio térmico da mistura
será de:
A) 120°C
B) 80°C
C) 40°C
D) 50°C
E) 60°C

Questão 35
A quantidade de calor trocada com um corpo pode elevar sua temperatura (calor sensível) ou provocar mudança em seu estado físico
(calor latente). O gráfico abaixo representa a
curva de aquecimento obtida em um experimento em que foram utilizados 200g de gelo
inicialmente a –10°C.

Considerando que o calor latente de fusão
do gelo e seu calor específico são 80cal/g e
0,5cal/g°C, respectivamente, e que o calor específico da água é 1 cal/g°C, marque a alternativa que apresenta a quantidade de calor QT
(em kcal) que foi fornecida ao gelo para elevar
sua temperatura para 20o C.
A) 1kcal.
B) 4kcal.
C) 16kcal.
D) 21kcal.
E) 24kcal.
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Questão 10
Leia o texto abaixo, fragmento da norma
para utilização de veículos oficiais na UTFPR, e
responda à questão.

NORMAS PARA UTILIZAÇÃO
Os veículos oficiais da UTFPR destinamse ao uso exclusivo de servidores e alunos,
para atendimento prioritário das atividades externas, funcionais e protocolares e, no _____
interesse da Instituição;
(...)
Na _____ de executar o serviço por falta
de motorista, poderá ser liberado um veículo
mediante autorização;
(...)
De posse da Autorização e da CNH, o
usuário _____ ao Serviço de Transporte para
confirmar a reserva do veículo;
O servidor, _____ habilitado, deverá dirigir
conforme sua habilitação, veículos de natureza leve de acordo com as Técnicas de Direção Defensiva, obedecendo às Normas do
Código Nacional de Trânsito;
Em viagens com grupos de até cinco passageiros será _____ autorização para duas
pessoas conduzirem o veículo, de forma que
haja escala para descanso;
(...)

A alternativa que apresenta as formas que
preenchem adequada e coerentemente os espaços vazios no texto, sem prejuízo ao significado, é:
A) limitado – exclusividade – irá – devidamente
– negada.
B) estrito – impossibilidade – se dirigirá – devidamente – concedida.
C) limitado – eventualidade – irá – precariamente – determinada.
D) estrito – eventualidade – virá – adequadamente – negada.
E) restrito – impossibilidade –dirigir-se-á – precariamente – concedida.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

6 / UTFPR - Concurso Público - Edital 052/2014

Técnico de Laboratório / FÍSICA / 11

Raciocínio Lógico e Quantitativo
Questão 11

Questão 14

Os códigos dos alunos de uma escola são
formados por 5 algarismos, começando com o
código 00001 e terminando com 99999. Marque a alternativa correta quanto ao número de
códigos possíveis de serem formados.
A) 100.000.
B) 9.999.
C) 99.998.
D) 99.999.
E) 100.001.

Podemos afirmar que
A) 100%.
B) 10%.
C) 0,1%.
D) 0,1.
E) 10.

Questão 12
Comprando à vista uma televisão que custa
R$ 1.500,00, obtém-se um desconto de 20%.
O valor desse eletrodoméstico à vista, em
reais, é de:
A) 1.200,00.
B) 630,00.
C) 1.480,00.
D) 300,00.
E) 1.900,00.

Questão 13
Seis recipientes A, B, C, D, E e F possuem
capacidade de 1, 3, 6, 11, 18 e 31 litros, respectivamente. Coloca-se água nos recipientes
D e E até enchê-los. Derrama-se água do recipiente D em A e B até enchê-los e do E em C
até enchê-lo. O restante dos recipientes D e E
são derramados em F. A quantidade necessária de água, em litros, para encher o recipiente
F, é de:
A) 11.
B) 12.
C) 13.
D) 14.
E) 15.

Questão 30
Um estudante, em uma aula de Física experimental, mediu os valores da ddp nos terminais de um gerador e os correspondentes valores da corrente elétrica que o atravessava, obtendo a tabela abaixo.

é igual a:

Questão 15
Antônio tem apenas dois filhos: Bruno e Carlos e, como netos, apenas Dirceu, Eduardo e
Fernando. Bruno possui apenas um filho e Eduardo tem um irmão. Com essas informações,
pode-se afirmar com certeza, que:
A) Dirceu é filho de Carlos.
B) Eduardo e Fernando são filhos de Carlos.
C) Fernando é filho de Bruno.
D) Dirceu e Fernando são primos.
E) Dirceu e Fernando são irmãos.

Questão 16
Num colégio, o fluxo de alunos, numa série
do ensino médio, é calculado ao final de cada
ano letivo, dividindo-se o número de alunos aprovados pelo número total de alunos matriculados naquela série, multiplicando-se o resultado
obtido por 100%. Em 2013, naquele colégio, o
fluxo da 1ª série do ensino médio foi de 60%, o
da 2ª série foi de 70% e o da 3ª série foi de
80%. Em relação ao ensino médio daquele colégio, em 2013, pode-se afirmar que:
A) o fluxo médio foi de 72%.
B) o fluxo médio foi de 70%.
C) o fluxo médio foi um valor entre 70% e 80%.
D) o fluxo médio é igual à média dos fluxos.
E) o fluxo médio é igual à média dos fluxos,
somente se o número de alunos matriculados
na 1ª, na 2ª e na 3ª séries do ensino médio
daquele colégio for igual.

Questão 32

U(V)

I(A)

40

10

48

2

49

1

Os macacos hidráulicos das oficinas mecânicas e postos de autoatendimento nada mais
são do que uma aplicação do princípio de Pascal,
que associa a força aplicada no pistão menor
com a força aplicada pelo fluido hidráulico ao
pistão maior elevando um automóvel. Na figura, uma força , aplicada ao pistão menor
(r1=2cm), eleva, através de um pistão maior
(r2=10cm), um carro de 1000kg, cujo peso
equivale a .

Após os dados coletados, concluiu que:
A) a curva característica desse gerador era uma
reta crescente.
B) esse gerador era ideal.
C) esse gerador não era ideal e sua resistência
interna era de 0,5Ω.
D) a força eletromotriz gerada pelo gerador era
50V.
E) gerador é qualquer dispositivo capaz de converter energia elétrica em outra modalidade de
energia exceto energia térmica.

Questão 31
Um bloco de metal de 5,40kg, com volume
de 2x10–3m3, está preso a um dinamômetro,
através de um fio de massa desprezível e
submerso em água (densidade 1000 kg/m3),
conforme a figura. Devido ao empuxo exercido
pela água, seu peso aparenta ser menor. Considerando a aceleração da gravidade (g=10m/
s2), a leitura no dinamômetro será, em Newton:

A)
B)
C)
D)
E)

Sendo as áreas de secção reta dos pistões
determinadas por A = πr2 e considerando
é,
g=10m/s2, podemos dizer que o valor de
em Newton:
A) 4000N.
B) 400N.
C) 40N.
D) 4N.
E) 0,4N.

20N.
24N.
34N.
54N.
74N.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 26
Um transformador é um dispositivo utilizado
para aumentar ou diminuir uma voltagem de
corrente alternada. Este é constituído por um
enrolamento primário composto por N1 espiras
e por um enrolamento secundário composto por
N2 espiras. A relação entre tensão e número de
espiras pode ser dada por:

Onde:
V1 = Tensão de entrada (primário)
V2 = Tensão de saída (secundário)
Conecta-se uma bateria de automóvel de
12 v (corrente contínua) ao primário de um transformador que contém 200 espiras; no secundário, que contém 4000 espiras, são conectados
dois resistores de 10kΩ em paralelo. Marque a
alternativa que apresenta o valor da corrente
que percorrerá cada resistor, 1s após ligado o
circuito.
A) 0 A.
B) 6mA.
C) 12mA.
D) 18mA.
E) 24mA.

Questão 27
Um aluno, ao manusear um ímã em forma
de barra no laboratório de Física, deixa-o cair. O
mesmo se quebra em três pedaços, como
mostra a figura. O aluno se desculpa com o
professor e em seguida apresenta uma explicação correta sobre as propriedades magnéticas de cada uma das partes. Assinale a alternativa que melhor representa a explicação do
aluno.

A)
B)
C)

As três partes são ímãs incompletos.
A parte A possui somente polo norte.
A parte B não possui nenhum polo magnético.
D) A parte C apresenta somente polo sul.
E) As três partes são ímãs completos.
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Questão 28

Questão 17

Um técnico de laboratório de Física, ao perceber que o seu chuveiro não mais funcionava,
resolveu desmontá-lo. Verificou que apenas
metade da resistência estava danificada. Resolveu, então, remover a metade danificada
da resistência, conectando a metade intacta
novamente, pois assim o chuveiro ainda poderia continuar a funcionar com metade da resistência original. Com relação aos fenômenos elétricos envolvidos nessa situação, assinale a alternativa correta.
A) A potência dissipada pelo chuveiro se tornou
menor.
B) A corrente elétrica através da resistência do
chuveiro se tornou menor.
C) A água do chuveiro esquentou menos.
D) A energia consumida pelo chuveiro se tornou
maior.
E) Se a resistência foi cortada pela metade, então a corrente elétrica cairá pela metade.

Seu Luiz toma café com leite na proporção
de 7 para 3, respectivamente. Se a mistura
total de café com leite resultou em um volume
de 200 ml, a quantidade de leite na mistura é:
A) 180 ml.
B) 120 ml.
C) 60 ml.
D) 80 ml.
E) 66 ml.

Questão 29
Débora, uma dona de casa, ganhou de seu
marido um ar condicionado para que pudessem
passar melhor o verão. As especificações do
fabricante do ar eram: 9000BTU/220V. Sabendo que 1 BTU consome em média aproximadamente 3.10–4 kW.h. Calcule o valor em reais
gasto de energia consumida no verão por esse
aparelho em um mês (30 dias), sabendo que o
mesmo permanece ligado 3 horas por dia. Dados: 1KWh = R$ 0,49.
A) 100,00.
B) 109,00.
C) 119,00.
D) 129,00.
E) 139,00.

Questão 20
Considere as tabelas 1 e 2, abaixo:

Questão 18
A conta de água a ser paga por domicílio
está relacionada com o volume de água utilizada no respectivo domicílio. Uma empresa de
saneamento faz a cobrança, por domicílio, da
seguinte forma: se a quantidade de água utilizada é inferior ou igual a 10m3, o valor cobrado
é fixo em R$ 40,00; se for superior a 10m3, é
cobrado o valor fixo de R$ 40,00 mais R$ 6,50
por m3 que ultrapassar os 10m3. O domicílio A
utilizou 7m3 e o domicílio B utilizou 22m3 de água.
Marque a alternativa que apresenta o valor da
soma das contas dos domicílios A e B.
A) R$ 146,00.
B) R$ 158,00.
C) R$ 163,50.
D) R$ 171,00.
E) R$ 183,00.

Questão 19
Em um cofre que pesa 400g, foram colocadas moedas de R$ 0,10 e de R$ 1,00, que
pesam 4,8g e 7g, respectivamente, cada uma.
A quantidade total de moedas colocadas, nesse cofre, foi de 450 unidades. O cofre juntamente com as moedas pesam 3kg. Assinale a
alternativa que apresenta o valor total das moedas desse cofre.
A) R$ 275,00.
B) R$ 250,00.
C) R$ 225,00.
D) R$ 200,00.
E) R$ 175,00.

Considerando a renda per capita de um local
como o resultado da divisão do PIB desse local
pela sua população, assinale a alternativa correta.
A) Curitiba apresentou renda per capita aproximada maior que a de São José dos Pinhais.
B) Foz do Iguaçu apresentou renda per capita
aproximada menor que a de Ponta Grossa.
C) Cascavel apresentou renda per capita aproximada maior que a do Paraná.
D) Juntos, os municípios de São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Pinhais e Campo
Largo, que fazem parte da região metropolitana de Curitiba, têm maior população que os
municípios de Londrina e de Maringá juntos.
E) A riqueza produzida, tomando por base o PIB,
é maior na região metropolitana de Curitiba do
que em Londrina e Maringá.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Conhecimentos Específicos

Questão 23
Um estudante ao realizar o experimento da
Força Elástica também conhecido como Lei de
Hooke estabeleceu a seguinte montagem:

Um móvel se desloca em uma estrada retilínea
com aceleração constante. Esse móvel passa
por um semáforo com velocidade de 6m/s; a
partir desse instante, o móvel percorre 36m
em 3s. Com base nos dados acima pode-se
dizer que a aceleração do móvel é igual a:
A) 1m/s2.
B) 1,5 m/s2.
C) 2 m/s2.
D) 3 m/s2.
E) 4 m/s2.

A situação I representa um bloco de massa
m preso em uma das extremidades de uma
mola de constante elástica k, sem elongação,
com o centro de massa do bloco no ponto A,
sendo que, na situação II, o apoio é retirado e
a mola consegue a elongação máxima h, com
o centro de massa do bloco no ponto B, atingindo o equilíbrio. Sabe-se que o módulo da aceleração da gravidade local é g.

Questão 25

Questão 21
Um dos primeiros conteúdos discutidos no
laboratório de Física 1 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná é algarismos significativos. Para realizar a primeira prática utiliza-se,
régua, paquímetro, micrômetro, entre outros
instrumentos de medida. Na figura abaixo, está
representada a escala de um paquímetro usado para medir uma peça no laboratório.

Figura 2 - Esquema da montagem do experimento (marcação das lâmpadas)

Coloca-se um pequeno calço numa das extremidades dos tubos, de tal modo que a esfera deixada em liberdade adquira um movimento uniformemente acelerado não muito rápido.
O experimento consiste em abandonar a esfera metálica da origem (0 cm) e medir o tempo
que ela gasta para chegar a uma das marcas
determinadas. Para esse experimento, considere o módulo da aceleração da gravidade local
igual a 10m/s2 e despreze as forças dissipativas.

Resolução do paquímetro:
A leitura, em milímetro, que melhor expressa o valor da medida é:
A) 73,00.
B) 73,65.
C) 74,64.
D) 80,25.
E) 80,50.

Questão 22
Na ausência de um trilho de ar, pode-se realizar o experimento do plano inclinado, utilizando-se material alternativo. Para a montagem
do experimento, é necessário duas lâmpadas
fluorescentes, um pequeno calço (pedaço de
madeira), uma esfera de metal ou outro material, fita adesiva e um cronômetro.

Com base na análise da montagem descrita
acima, pode-se afirmar que:
A)

a aceleração de descida da esfera é de
10m/s2.

B)

o movimento da esfera de aço sobre a
canaleta é descrito pela equação horária da
velocidade, v = 10.t, sendo v, a velocidade e
t, o tempo, medidos no SI.

C)

o movimento da esfera de aço sobre a
canaleta é descrito pela equação horária do
movimento, S = 5.t2, sendo S, o espaço percorrido e t, o tempo, medidos no SI.

A montagem deve ser feita como as figuras
a seguir.

Questão 24

Com base na análise da figura, é correto
afirmar que:
A)

a força elástica é inversamente proporcional
à deformação h.

B)

a energia potencial elástica armazenada no
sistema Massa-Mola é uma grandeza escalar
que não depende da posição do bloco.

C)

a constante elástica da mola é determinada
.
algebricamente como

Um pequeno objeto descreve uma trajetória
orientada. Seus espaços (x) variam com o tempo
(t), conforme a função S = 21 – 10t + t2 válida
no SI. Com base na situação descrita, pode-se
dizer que o móvel inverteu o sentido do seu
movimento depois de:
A) 3s.
B) 5s.
C) 6s.
D) 7s.
E) 8s.

D) o trabalho da força elástica é uma grandeza
vetorial e possui a mesma direção e sentido da
força elástica.
E)

a constante elástica da mola é uma grandeza adimensional.

D) o tempo necessário para a esfera descer
.
100cm é de
E)

Figura 1 - Esquema da montagem do experimento (vistas lateral, frontal e superior)

o movimento da esfera de aço sobre a
canaleta é descrito pela equação horária da
velocidade, v = 1.t, sendo v, a velocidade e t,
o tempo, medidos no SI.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

