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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Caderno 1 

CARGO: Técnico de Laboratório/Física 

Leia atentamente  as instruções abaixo: 

 

1. Aguarde permissão para iniciar a prova. 
2. Identifique-se na parte inferior desta prova. Você será excluído do concurso caso não tenha 

se identificado. Assine somente no local apropriado.  
3. Este caderno contém 25 questões de múltipla escolha, valendo 1,6 ponto cada, perfazendo 

um total de 40,0 pontos. 
4. Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 

leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao fiscal. 
5. Você dispõe de, no máximo, quatro horas improrrogáveis para responder a todas as 

questões e preencher as Folhas de Respostas. 
6. Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta . 
7. O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. Preencha-as 

cobrindo somente uma opção, sem ultrapassar os limites. Use caneta azul ou preta. 

 

 

8. Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal as Folhas de Respostas. 
9. Após o aviso para início das provas, você deverá permanecer por, no mínimo, sessenta 

minutos no local em que elas são realizadas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Identificação do Candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da Inscrição 

  

 
Assinatura: 

  



Prova de Conhecimento Específico 

Cargo: Técnico de Laboratório/Física 

Questões de 01 a 25 

 

01. Uma bolinha é lançada horizontalmente de um ponto situado a 80 m do solo. A 
bolinha atinge o solo num ponto situado a 40 m da vertical de lançamento. Adote 
g = 10 m/s2. Qual a velocidade horizontal vo com que a bolinha foi lançada? 

A) 2 m/s                                     
B) 5 m/s                                      
C) 10 m/s                                        
D) 20 m/s 

 
 

02. Na cobrança de uma falta, um jogador de futebol dá um chute em uma bola de 
massa 0,5 kg. Imediatamente após o chute, a bola adquire uma velocidade cujo 
módulo é 30 m/s. Determine qual será o módulo do impulso que o pé do jogador 
aplica sobre a bola. 

A) 9 Ns                                   
B) 10 Ns                                    
C) 15 Ns                                        
D) 20 Ns 

 
 

03. Um corpo com massa de 25 kg é erguido, com velocidade constante, por uma força 
vertical ��. Adote g = 10 m/s2. Qual a intensidade da força �� aplicada ao corpo? 

A) 20 N                                     
B) 100 N                                      
C) 250 N                                        
D) 300 N 

 
 

04. Um corpo de massa 2 kg, inicialmente em repouso, é submetido à ação de uma 
força resultante constante, de intensidade 10 N. Determine o deslocamento sofrido 
por esse corpo quando sua velocidade atinge 20 m/s. 

A) 20 m                                
B) 30 m                                    
C) 40 m                                      
D) 50 m 

 

05. Uma mola esticada de x armazena uma energia potencial igual a E. Que energia 
potencial elástica ela passará a armazenar se for deformada de 2x? 

A) 1E                                     
B) 2E                                        
C) 3E 
D) 4E                                         
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06. Uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 m/s. 
Desprezando-se a resistência do ar e adotando-se g = 10 m/s2, qual é a altura 
máxima atingida pela bola? 

A) 10 m                                          
B) 15 m                                      
C) 20 m 
D) 40 m                                         

 

 
07. Qual a energia cinética orbital de um satélite artificial, de massa m, em órbita 

circular a uma altitude h relativa à superfície da terra? Dê a resposta em função de 
G, M (massa da terra), RT (raio da Terra), m e h. 

A) GMm

3�RT+h�        
         

B) GMm

2�RT+h�      
 

C) GMm

�RT+h�   
                    

D) GMm

4�RT+h� 
 
 

08. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 
500 K e 300 K, recebendo 2.000 J de calor da fonte quente. O calor rejeitado para 
a fonte fria e o trabalho realizado pela máquina, em J, são respectivamente: 

A) 500 e 1.500 
B) 1.000 e 1.000 
C) 1.200 e 800 
D) 1.400 e 600 

 

 

09. Um pescador observa que, a cada 3 s, passa uma crista de onda pela proa de seu 
barco ancorado. Ele também observa que, em um dado instante, há uma crista na 
proa, outra no ponto médio e outra na popa do seu barco de 12 m. Qual é a 
frequência de propagação dessa onda? 

A) 1/9 s-1                                     
B) 1/6 s-1 
C) 1/4 s-1                                   
D) 1/3 s-1                                         

 
 

10. Duas barras, uma de zinco (αZn = 3,0.10-5 oC-1) e outra de ferro (αFe	= 1,2.10-5 oC-1), 
têm comprimentos iguais a 0 oC. A 100 oC, seus comprimentos diferem de 1,8 mm. 
Qual é o comprimento das barras a  0 oC? 

A) 0,5 m 
B) 0,9 m                                      
C) 1,0 m                                    
D) 2,0 m                                        
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11. Quanto a um espelho plano, pode-se dizer que ele forma: 

A) sempre imagens virtuais. 
B) sempre imagens reais. 
C) imagens reais de objetos reais. 
D) imagens reais de objetos virtuais e vice-versa. 

 
 

12. Um corpo de 500 g é preso a uma mola ideal vertical e vagarosamente baixado 
até o ponto em que fica em equilíbrio, distendendo a mola de um comprimento 
de 20 cm. Admitindo g = 10 m/s2, o período de oscilação do sistema corpo-mola, 
quando o corpo é afastado de sua posição de equilíbrio e, em seguida, 
abandonado, será aproximadamente: 

A) 0,9 s 
B) 4,0 s 
C) 44,5 s 
D) 281 s 

 
 

13. Para determinar a profundidade de um poço de petróleo, um cientista emitiu com 
uma fonte, na abertura do poço, ondas sonoras de frequência 220 Hz. Sabendo-se 
que o comprimento de onda, durante o percurso, é de 1,5 m e que o cientista 
recebe como resposta um eco após 8 s, a profundidade do poço é: 

A) 1.320 m 
B) 1.440 m 
C) 2.640 m  
D) 2.880 m  

 
 

14. Uma partícula de massa m e carga q é liberada, a partir do repouso, num campo 
elétrico uniforme de intensidade E. Supondo que a partícula esteja sujeita 
exclusivamente à ação do campo elétrico, a velocidade que atingirá t segundos 
depois de ter sido liberada será dada por: 

A) qEt/m 
B) mt/(qE) 
C) qmt/E 
D) Et/(qm) 

 
 

15. Seja V1 o potencial elétrico num ponto P situado a uma distância R de uma carga 
q1. Se se reduzir pela metade a distância R, o novo potencial, V2, se relacionará 
com V1 da seguinte maneira: 

A) V2 = V1/2 

B) V2 = 2V1  

C) V2 = 4V1 

D) V2 = V1/4 
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16. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Uma 
seção transversal do fio é atravessada por uma carga de 16 C em 5 segundos. A 
intensidade da corrente elétrica nesse fio é igual a: 

A) 3,2 A  
B) 5,0 A  
C) 11 A  
D) 80 A  

 
 

17. Um fio metálico, de comprimento L e resistência elétrica R, é estirado de forma que 
seu novo comprimento passa a ser 2L. Considere que a densidade e a 
resistividade do material permaneçam invariáveis. À mesma temperatura, sua nova 
resistência elétrica será: 

A) R/4 
B) R/2 
C) 2R  
D) 4R  

 
 

18. A carga de um capacitor sofre um aumento de 6·10-5 C quando a ddp entre seus 
terminais aumenta de 50 V para 60 V. Esse capacitor tem capacitância de: 

A) 1 µF 
B) 6 µF  
C) 10 µF 
D) 12 µF  

 
 

19. No centro de uma espira circular de raio R percorrida por uma corrente de 
intensidade i, o vetor indução magnética: 

I. tem módulo independente do meio que envolve a espira. 

II. é perpendicular ao plano da espira. 

III. tem módulo diretamente proporcional à razão i/R. 

Marque a alternativa correta . 

A) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
B) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 
C) Somente a afirmação II é verdadeira. 
D) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 
 

20. Dois fios longos e paralelos 1 e 2 estão no vácuo, a 2 cm de distância um do 
outro. Os fios são percorridos por correntes de sentidos opostos, valendo 4 A e 
5 A, respectivamente. Considerando a permeabilidade magnética do vácuo igual 
a 4π·10-7 T·m/A, a força por unidade de comprimento que um fio exerce sobre o 
outro é de: 

A) repulsão e vale 2·10-4 N/m. 
B) repulsão e vale 4·10-4 N/m. 
C) atração e vale 2·10-4 N/m. 
D) atração e vale 4·10-4 N/m. 
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21. Uma espira retangular de dimensões (4 cm x 10 cm) é disposta 
perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme de 
intensidade 1·10-2 T. Constata-se que a intensidade do campo magnético se reduz 
a zero em 2 s. O valor da força eletromotriz induzida média nesse intervalo de 
tempo, em módulo, vale: 

A) 2·10-6 V 

B) 1·10-5 V 

C) 2·10-5 V 

D) 4·10-5 V 
 
 

22. Aplicando-se uma tensão alternada de valor eficaz 120 volts ao primário de um 
transformador elétrico, com 100% de rendimento construído com 200 espiras de fio 
no primário e 400 no secundário, obtém-se uma tensão alternada de saída de valor 
eficaz, em volts, igual a: 

A) 30 
B) 60 
C) 120 
D) 240 

 
 

23. Considere que uma determinada emissora de rádio transmite na frequência de 
6,1 MHz e que a velocidade da luz no ar é 3,0·108 m/s. Para sintonizar essa 
emissora, necessita-se de um receptor de ondas curtas que opere na faixa de: 

A) 13 m  
B) 19 m  
C) 31 m 
D) 49 m 

 
 

24. Qual é a relação do intervalo de tempo ∆t, medido no referencial Axy, com o 
intervalo de tempo ∆t', medido no referencial Bx'y' que se move com velocidade v 
relativa ao referencial Axy?  

(Observe que γ = 1/�1-v2/c2, sendo c a velocidade da luz.) 

A) ∆t' = γ ∆t 
B) ∆t' = ∆t / γ 
C) ∆t' = ∆t 
D) ∆t' = ∆t γ2 

 
 

25. Dobrando-se a energia cinética de um elétron não-relativístico, o comprimento de 
onda original de sua função de onda fica multiplicado por: 

A) 2 
B) 1/2 
C)  √2 
D) 1/√2 
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