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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 15 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 15 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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FÍSICA

 QUESTÃO 21 

Um chuveiro elétrico convencional pode ser considerado um equipamento cuja única função é transformar 
energia elétrica em calor. Um determinado chuveiro tem potência de 5500 W, quando ligado em uma 
tensão de 220 V. Qual será a potência do chuveiro se ele for ligado em uma tensão de 110 V? Suponha que o 
resistor é ôhmico e considere desprezível a mudança na resistência do resistor em função da temperatura.

(A) Um quarto de 5500 W
(B) A metade de 5500 W
(C) A mesma potência (5500 W)
(D) O dobro de 5500 W
(E) Quatro vezes 5500 W

 QUESTÃO 22 

A luz vinda do Sol é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com velocidade de 299.792.458 m/
s. Ao entrar na atmosfera terrestre o valor da velocidade da luz.

(A) se mantém constante a 299.792.458 m/s
(B) aumenta, até um máximo de 300.000.000 m/s
(C) diminui, para valores sempre abaixo de 299.792.458 m/s
(D) aumenta, sem limites máximos.
(E) flutua, com valores acima e abaixo, de 299.792.458 m/s
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 QUESTÃO 23 

Na Física, principalmente no ensino, é comum abstrair ou desprezar algumas propriedades que na prática 
têm relevância. No eletromagnetismo, no caso de uma bobina real que será utilizada em um transformador, 
por exemplo, qual/quais da(s) seguinte(s) propriedade(s) está/estão presente(s)?

(A) Indutância, apenas.
(B) Indutância e resistência.
(C) Indutância, resistência e capacitância.
(D) Indutância e capacitância.
(E) Resistência e capacitância.

 QUESTÃO 24 

Qual é, aproximadamente, o momento de um fóton de raio-X, com comprimento de onda de 20 pm? 
Considere a constante de Planck h = 6,63 x 10-34 J·s, e, se necessário, a velocidade da luz c = 3,0 x 108 m/s.

(A) 9,95x10-15 N·s
(B) 3,31x10-23 N·s
(C) 1,50x1019 N·s
(D) 4,14x10-15 eV·s
(E) 1,05x10-34 J·s

 QUESTÃO 25 

A carta de nuclídeos é uma tabela que apresenta os núcleos conhecidos ordenados na vertical pelo número 
de prótons e, na horizontal, pelo número de nêutrons. A maioria dos núcleos desta carta são radioativos e 
podem emitir espontaneamente uma ou mais partículas, transformando-se (decaindo) em outros nuclídeos, 
que ocupam um lugar diferente na carta. Como se denomina o decaimento em que um elétron e um 
neutrino são emitidos por um núcleo?

(A) Decaimento alpha (α).
(B) Decaimento beta menos (β–).
(C) Decaimento beta mais (β+).
(D) Decaimento gama (γ).
(E) Decaimento elétrico (e–).

 QUESTÃO 26 

Se o tempo de meia-vida de uma amostra de um material radioativo é 2 mil anos, qual será a proporção da 
amostra restante depois de 8 mil anos?

(A) A amostra terá decaído totalmente (desde os 4 mil anos).
(B) Metade da amostra terá decaído (e não decairá mais).
(C) Resta um oitavo da amostra.
(D) Resta um quarto da amostra.
(E) Resta um dezesseis avos da amostra.
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 QUESTÃO 27 

Existe um equipamento que funciona baseado na emissão estimulada, que inverte a população de átomos 
no estado fundamental para o estado excitado em uma amostra, ou seja, para que este equipamento 
funcione é preciso que existam mais átomos no estado excitado que no estado fundamental na amostra. 
Este equipamento é chamado de:

(A) Aparelho de ressonância magnética nuclear.
(B) Aparelho de raio X.
(C) Colchão quântico.
(D) Lâmpada LED.
(E) Laser.

 QUESTÃO 28 

Em um laboratório de eletricidade, três esferas condutoras (A, B e C) são colocadas em linha reta, 
atravessadas por uma barra não condutora que as restringe na direção x, horizontal. Suponha que as 
esferas das extremidades estejam fixas (esfera A na posição 0,0 m e a esfera C na posição 1,0 m), e a esfera 
B esteja livre, sem atrito, para se mover na direção x. Um cientista trata de carregar a esfera A com carga 
elétrica +4Q; a esfera B com carga +2Q; e a esfera C, com carga +9Q. Qual é a posição, entre as esferas, em 
que a esfera B deve ser colocada para ficar em repouso com as forças em equilíbrio? Considere apenas as 
forças devidas às cargas elétricas das esferas.

(A) 0,225 m
(B) 0,3 m
(C) 0,4 m
(D) 0,5 m
(E) 0,725 m

 QUESTÃO 29 

Uma carga de prova é colocada a uma distância R de uma placa carregada. A direção de R é normal à placa. 
Se a placa for muito grande, ao ponto de podermos ignorar efeitos de borda, isto é, supondo que a placa 
seja infinita, o que acontece com o valor da força que age sobre carga de prova?

(A) Varia com o quadrado de R (F ∝ R2)
(B) Varia linearmente com a distância R (F ∝ R)
(C) Não varia com a distância (é constante).
(D) Varia linearmente com o inverso da distância R (F ∝ 1/R)
(E) Varia com o inverso do quadrado de R (F ∝ 1/R2)
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 QUESTÃO 30 

Um feixe de luz que se propaga por um meio de índice de refração n1=1,0, atravessa a superfície de um 
meio com índice de refração n2. Se o ângulo que o feixe incidente faz com a superfície é 45º e raio refratado 
faz um ângulo de 30º com a normal, qual é o valor de n2?

Considere, se necessário, sen 30º = 0,5; sen 45º = 0,7; cos 45º = 0,7; cos 30º = 0,8.

(A) 0,7
(B) 0,8
(C) 1,6
(D) 1,5
(E) 1,4

 QUESTÃO 31 

A posição de uma partícula em movimento retilíneo é dado pela equação horária, em unidades do SI: 

x (t)=4–9 t+t3

Com relação ao movimento dessa partícula, pode-se afirmar que sua velocidade e aceleração no instante t = 
3,0 s valem, respectivamente:

(A) 4,0 m/s; 4,0 m/s2

(B) – 9,0 m/s; - 3,0 m/s2

(C) 9,0 m/s; 9,0 m/s2

(D) -18,0 m/s; -18,0 m/s2

(E) 18 m/s; 18 m/s2

 QUESTÃO 32 

Um bloco de massa 40,0 kg encontra-se inicialmente em repouso sobre a superfície de um plano inclinado 
de 30º, conforme ilustrado na figura. 

Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície do plano vale 0,25, qual é a força 
que deve ser aplicada ao bloco para que ele suba a rampa com aceleração de 1,0 m/s2? 

Adote:g = 10 m.s–2; sen 30° = 0,5; cos  30°≈0,8

(A) 80 N
(B) 1200 N
(C) 180 N
(D) 280 N
(E) 320 N

 QUESTÃO 33 

Um projétil com massa igual a 20 g é disparado com velocidade inicial de 300 m/s contra uma árvore. Após 
colidir-se contra a árvore, o projétil ainda penetra 10,0 cm no obstáculo até atingir o repouso. A partir 
dessas informações, assinale a alternativa CORRETA:

(A) o trabalho realizado pela árvore é negativo e a intensidade da força média exercida contra a bala vale 9,0 
x 102 N

(B) o trabalho realizado pela árvore é negativo e a intensidade da força média exercida contra a bala vale 9,0 
x 103 N

(C) o trabalho realizado pela árvore é positivo e a intensidade da força média exercida contra a bala vale 9,0 
x 102 N

(D) o trabalho realizado pela árvore é positivo e a intensidade da força média exercida contra a bala vale 9,0 
x 103 N

(E) o trabalho realizado pela árvore é nulo e a intensidade da força média exercida contra a bala vale 9,0 x 103 N
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 QUESTÃO 34 

Os satélites artificiais passaram a ser uma necessidade para o mundo moderno. Desde o lançamento do 
Sputnik I pela antiga União Soviética em 1957, dezenas de milhares desses objetos já foram lançados na 
órbita terrestre com as mais variadas finalidades, de científicas a militares. O elemento principal para 
colocar um satélite em órbita é a velocidade, de maneira que se for impulsionado com baixa velocidade, 
logo cai devido à ação da força gravitacional. Com base no enunciado e nas informações a seguir, qual deve 
ser, aproximadamente, a velocidade orbital de um satélite que descreve uma órbita circular a 700 km acima 
da superfície terrestre? 

Considere: MTerra = 6,0 x 10
24 kg; G = 6,67 x 10‐11 N.m2/kg2; RTerra= 6,4 x 10

6 m

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 QUESTÃO 35 

Uma esfera de raio r = 0,30 m, encontra-se submersa numa caixa d’agua de dimensões 4,0 m x 5,0 m x 6,0 
m, presa por uma corda ao fundo da caixa, conforme ilustra a figura fora de escala. Sabendo que a tensão 
na corda vale 1000,0 N, assinale a alternativa que apresenta o valor da massa da esfera. 

Considere: 

(A) 27,0 kg
(B) 2,7 kg
(C) 18,0 kg
(D) 8,0 kg
(E) 108,0 kg

 QUESTÃO 36 

Um bloco de massa 0,6 kg é conectado a uma mola horizontal de constante elástica k=240,0 N/m, sobre 
uma superfície horizontal, sem atrito. Sabendo que o descolamento do bloco se inicia da posição na qual a 
mola se encontra relaxada e que no instante t = 0,0 s o bloco passa pelo ponto x = 0,0 m com velocidade 
igual a 5,0 m/s no sentido positivo do eixo, pode se afirmar que:

(A) a frequência de oscilação do bloco é de 20 Hz
(B) a amplitude do movimento do bloco é de 4,0 m
(C) o deslocamento do bloco ao longo do eixo X pode ser dado por x=(0,25 m).cos (20 t+ θ)
(D) a frequência de oscilação do bloco é de 0,25 Hz
(E) o deslocamento do bloco ao longo do eixo X pode ser dado por x=(4,0 m).cos (20 t+ θ)
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 QUESTÃO 37 

No início do século XIX, diversos físicos contribuíram para o surgimento da primeira lei da Termodinâmica. A 
partir de então, o ser humano desenvolveu novos meios para facilitar a realização de tarefas rotineiras, 
como transportar cargas, moer grãos ou bombear água. A primeira lei da Termodinâmica, como ficou 
conhecida a aplicação do princípio de conservação da energia aos processos termodinâmicos, relaciona a 
quantidade de calor (Q) fornecida a um sistema com a variação da energia interna (∆U) e o trabalho 
realizado (τ). Com relação a primeira lei da Termodinâmica, são feitas as seguintes afirmações:

I - numa transformação isocórica o trabalho realizado pelo gás é nulo e a variação de sua energia interna é 
igual à quantidade de calor trocada com o meio externo.
II - numa transformação isotérmica de um gás ideal, o trabalho realizado no processo termodinâmico é 
igual à quantidade de calor trocada com o meio externo.
III - numa transformação adiabática, a variação da energia interna do gás ideal é igual à quantidade de calor 
trocada com o meio externo.
IV - numa transformação isobárica, a variação da energia interna do gás é nula.

As afirmativas CORRETAS, são:

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

 QUESTÃO 38 

O movimento de uma onda transversal numa corda é descrito pela equação: 

y=(3,0 m)sen[(2,0 m‐1)x+(31,4 s‐1)t]

Com relação as características do movimento dessa onda, são feitas as seguintes afirmativas:

I - a amplitude da onda é 3,0 m
II - a frequência da onda vale 5 Hz
III - a velocidade de propagação da onda é de 31,4 m/s
IV - o seu comprimento de onda vale 3,14 m

Está/estão correta (s) a(s) afirmativa(s) 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas.
(E) II e IV, apenas.
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 QUESTÃO 39 

Um limpador de janelas de arranha-céus a uma altura de 420,0 m deixa cair acidentalmente uma garrafa 
com 2,0 litros de água, fechada, quando se preparava para “matar a sede”. A garrafa é amortecida pelas 
árvores e pelos arbustos da área comum do prédio e, espantosamente, não se quebra, conservando a 
mesma quantidade de líquido. Supondo que a água dentro da garrafa absorva uma quantidade de calor, 
igual ao módulo da variação da energia potencial, pode-se afirmar que a variação da temperatura da água 
foi igual a:

(A) 0 K
(B) 1,0 K
(C) 2,0 K
(D) 3,0 K
(E) 4,0 K

 QUESTÃO 40 

A respeito dos tipos de ondas e seu comportamento, analise as afirmativas abaixo:

I - toda onda eletromagnética é do tipo transversal e pode ser polarizada.
II - toda onda sonora é do tipo longitudinal e pode ser polarizada.
III - os fenômenos ondulatórios da polarização e interferência são responsáveis pela formação de ondas 
estacionárias.
IV - os fenômenos da reflexão e interferência podem dar origem a ondas estacionárias.
Está/estão correta(s) a(s) afirmativa(s):

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