
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala, nos retângulos abaixo. 

Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA: FÍSICA 

 

 

Data: 08/06/2014. 

Duração das 14:00 às 17:00 horas 

  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
01. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o Caderno de Provas confere com o Cargo 

da inscrição e se está completo. Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) 
minutos após o início da prova. 

02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala.  

03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum 
dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma 
questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente a 
sua opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do 
original do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-
Resposta, no campo destinado à assinatura. 

05. A duração da prova é de 3 (três) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora. 

06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta.  

07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a 
Folha-Resposta. 

08.  Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de 
Aplicação.  

09. A desobediência a qualquer dessas determinações e o desrespeito ao pessoal da supervisão, 
coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso. 

10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas. 

11. Acompanhe o Calendário de Atividades do Concurso, através do endereço eletrônico  
http://www.ccv.ufc.br. 

   

 

 

                                                                                                                                                       

Inscrição Sala 

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação 

Edital nº 025/2014 
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Prova de Língua Portuguesa   

 20 questões 

 

TEXTO 01 
 

01 
02 

03 

04 
05 

06 

07 

08 
09 

10 

11 
12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 

21 
22 

Ter uma equipe motivada e capaz de entregar ótimos resultados financeiros é o objetivo de 
qualquer empresa. O caminho para chegar lá, no entanto, é muito tortuoso. O ponto chave para ser 

bem-sucedido nesta empreitada é saber cultivar uma consistente cultura corporativa, segundo 

Charles-Henri Besseyre des Horts, professor de recursos humanos e comportamento organizacional 
da escola de negócios francesa HEC Paris. Por consistente, entenda-se, para começo de 

conversa, fazer o que se fala. 

Discursos vazios têm hoje vida curta. "O mundo digital teve um grande impacto para as 

empresas. Surgiu não só uma nova relação com o consumidor, mas também novos desafios para os 
recursos humanos", afirma Horts, que veio ao Brasil participar da Expogestão. "Ficou muito mais 

fácil perceber quando uma companhia não honra em seu cotidiano aquilo que promete". 

As empresas, no entanto, ainda não se adaptaram inteiramente a essa realidade. De acordo 
com Horts, muitas companhias anunciam políticas de RH somente como uma ferramenta de 

marketing para atrair e reter talentos, mas essa estratégia está com os dias contados. "Na Era Digital, 

será mais e mais difícil ficar apenas no marketing. As empresas serão descobertas. O impacto das 

redes sociais é imenso. As pessoas reclamam nelas. Todo mundo sabe tudo sobre tudo. O 
descasamento entre o que as empresas fazem e falam vai diminuir". 

Para de fato estabelecer uma cultura corporativa consistente, Horts defende que a mudança 

comece do topo. "Liderar pelo exemplo é uma ferramenta bastante poderosa". Alinhar os processos 
às diretrizes definidas pelas organizações é também essencial. Se uma empresa define que será mais 

voltada para o trabalho em equipe, por exemplo, ela deve ter práticas que reforcem isso. "Na França, 

temos muitas empresas que afirmam valorizar o trabalho em equipe, mas são muito verticalizadas e 
compensam seus funcionários por seu trabalho individual. Falta consistência". 

CAMPOS, Elisa. Diferença entre o que as empresas falam e fazem vai diminuir.  Revista Época Negócios. 

Disponível em <http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Dilemas/noticia/2014/05/diferenca-entre-o-que-
empresas-falam-e-fazem-vai-diminuir.html>. Acesso em: 25 mai. 2014. 

 

 

 

 

01. Da leitura do texto, é correto afirmar que: 
 

A) a maioria das empresas não consegue pôr seus projetos em prática. 

B) a Era Digital trouxe às empresas mais desvantagens que vantagens. 

C) a maioria das empresas age de forma desonesta, iludindo seus consumidores. 

D) as empresas da França são as que apresentam mais inconsistência entre o fazer e o falar.  

E) a divergência entre a política e a prática das empresas era mais facilmente ocultada antes da Era Digital. 

 

 
02. O termo “essa estratégia” (linha 13) faz referência ao fato de:  
 

A) o mundo digital  ter causado grande impacto às empresas. 

B) as empresas não terem se adaptado totalmente ao mundo digital. 
C) as empresas anunciarem políticas de RH apenas como marketing. 

D) ser mais fácil perceber quando uma companhia não honra o que promete. 

E) o mundo digital ter estabelecido uma nova relação entre as empresas e os consumidores. 

 

03. Quanto à consistência das empresas, é correto afirmar que para Horts: 
 

A) as empresas não estão dispostas a se adaptar às mudanças do mundo digital.  

B) as empresas devem adotar um discurso coerente com as atitudes que tomam. 

C) o setor empresarial mais inconsistente é o RH, pois apresenta um discurso vazio. 

D) os líderes das empresas só se tornaram consistentes após o advento das redes sociais. 

E) as empresas precisam valorizar o trabalho em equipe, e não o individual como se faz na França. 

 

Com base no Texto 01, responda às questões 01 a 11. 

. 
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04. No trecho “Para de fato estabelecer uma cultura corporativa consistente, Horts defende que a mudança 

comece do topo” (linhas 17-18), a oração sublinhada apresenta a noção de:  
 

A) causa. 

B) oposição.  

C) condição.  

D) finalidade.  

E) proporção.  
 

05. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe vocabular que a destacada 

em: “As empresas, no entanto, ainda não se adaptaram inteiramente a essa realidade” (linha 11). 
 

A) “Ter uma equipe motivada e capaz de entregar ótimos resultados...” (linha 01). 

B) “Discursos vazios têm hoje vida curta.” (linha 07). 

C) “Surgiu não só uma nova relação com o consumidor...” (linha 08). 

D) “...uma companhia não honra em seu cotidiano aquilo que promete” (linha 10). 

E) “Todo mundo sabe tudo sobre tudo” (linha 15). 
 

06. O termo nelas (linha 15) funciona sintaticamente como: 
 

A) objeto direto. 

B) objeto indireto. 

C) adjunto adnominal. 

D) adjunto adverbial. 

E) complemento nominal. 
 

07. O termo que em “Horts defende que a mudança comece do topo.” (linhas 17-18) classifica-se como:  
 

A) conjunção subordinativa. 

B) conjunção coordenativa. 

C) pronome substantivo. 

D) pronome adjetivo. 

E) pronome relativo. 
 

08. Assinale a alternativa que contém um cognato de estabelecer (linha 17). 
 

A) Estaca. 
B) Estábulo. 

C) Estafante. 

D) Estabelecimento. 

E) Estacionamento. 
 

09. Assinale a alternativa em que a oração em destaque tem a mesma classificação que a destacada no trecho 

“Horts defende que a mudança comece do topo” (linha 17). 
 

A) “O ponto chave para ser bem-sucedido nesta empreitada...” (linhas 02-03). 

B) “uma companhia não honra em seu cotidiano aquilo que promete” (linha 10). 

C) “será mais e mais difícil ficar apenas no marketing.” (linha 14). 

D) “Liderar pelo exemplo é uma ferramenta bastante poderosa” (linha 18). 

E) “Se uma empresa define que será mais voltada para o trabalho em equipe...” (linhas 19-20). 
 

10. Assinale a alternativa em que a letra destacada representa o mesmo fonema que a letra X em exemplo. 
 

A) consistente.  
B) diretrizes. 

C) expogestão. 

D) começo. 

E) está. 
 

11. Assim como no trecho “Alinhar os processos às diretrizes definidas pelas organizações é também 

essencial” (linhas 18-19), a crase é obrigatória e está corretamente empregada em: 
 

A) No que respeita à motivação de funcionários, Horts sugere criar uma cultura corporativa. 

B) Em sua palestra, Horts reforçou à importância de uma cultura corporativa consistente. 

C) A empresa deve se adaptar à essa nova forma de encarar o trabalho em equipe.  

D) A última edição da Expogestão foi realizada de 21 à 23 de maio de 2014. 

E) Horts foi à Joinville falar sobre liderança na Expogestão. 
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TEXTO 02 

 

01 
02 

03 

04 
05 

06 

07 

08 
09 

10 

11 
12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 

21 

O culto aos líderes inspiradores – que atingiu seu ápice com a enxurrada de biografias, 
artigos e filmes sobre Steve Jobs, por exemplo – talvez seja uma influência negativa para o mundo 

dos negócios. Pelo menos é o que indica um estudo da Universidade de Iowa, publicado no site 

Journal of Personnel Psychology, segundo o qual líderes do tipo de Jobs, Bill Gates ou Sam Walton 
nem sempre se revelam os melhores chefes. Os pesquisadores concluíram que, na maioria dos casos, 

os líderes não precisam ser transformadores para dirigir um grupo altamente produtivo, mas sim 

gerentes sólidos e estáveis, vistos como parte da turma. Nada daquele cultuado perfil do líder 

energético, carismático e ousado que faz espocarem inovações e crescimento. 
Examinando 55 grupos de trabalho com 196 empregados em duas fábricas, os 

pesquisadores descobriram que o estilo de liderança transformador e inspirador pouco ajudou a 

motivar o grupo a assumir suas responsabilidades. E, quanto maior era a identificação interna, 
menos influência tinha esse líder. O estudo revelou ainda que os funcionários menos influenciáveis 

pelo líder transformador eram aqueles com elevado grau de motivação pessoal ou apego a valores 

mais tradicionais. “Essas pessoas acreditam que desempenhar um bom trabalho seja sua obrigação, 

pois são pagas para isso, não precisando de inspiração”, diz o professor Ning Li, um dos autores. 
Em alguns casos, o líder transformador até prejudicava o desempenho, pois acabava 

interferindo em um grupo que já funcionava adequadamente. Isso porque a equipe necessita encarar 

o líder como um dos seus, aumentando a identificação interna e a vontade de colaboração mútua. 
Em conclusão, o estudo recomenda que os líderes eficientes são os capazes de adaptar suas ações a 

cada situação, em vez de usar um estilo pessoal único e fixo. Não estrelarão filmes, mas certamente 

aumentarão seu faturamento. 
 

NOGUEIRA, Paulo Eduardo. Quem precisa de líder inspirador?. Revista Época Negócios. 

Disponível em <http://epocanegocios.globo.com/inteligencia/noticia/2014/05/quem-precisa-de-
lider-inspirador.html>. Acesso em: 25 mai. 2014. 

 
 

 

12. Da leitura do primeiro período do texto 02, é correto concluir que: 
 

A) os líderes como Steve Jobs conduzem o mundo dos negócios com sabedoria. 

B) os líderes inspiradores são, na verdade, uma péssima influência para a equipe. 

C) a exaltação de líderes inspiradores faz com que os funcionários se sintam diminuídos. 

D) os líderes mais humanos conquistam a empatia dos funcionários com maior facilidade. 

E) a exaltação de líderes como Jobs possivelmente não é uma boa influência ao mundo dos negócios. 
 

13. O texto 02 tem como objetivo central: 
 

A) exaltar as características dos funcionários que apresentam motivação pessoal. 

B) mostrar as vantagens e desvantagens de ser um líder transformador e carismático. 

C) divulgar os resultados de um estudo da Universidade de Iowa sobre tipos de líderes. 

D) criticar o tipo de liderança de empresários famosos, como Steve Jobs, Bill Gates e Sam Walton. 

E) comprovar que líderes como Steve Jobs são, na verdade, uma influência negativa para a equipe.  
 

14. No trecho “que atingiu seu ápice com a enxurrada de biografias, artigos e filmes sobre Steve Jobs, por 

exemplo " (linhas 01 e 02), a expressão sublinhada pode ser substituída, sem causar alteração de sentido, 

por: 
 

A) fim. 

B) feitio. 

C) intuito.  

D) apogeu. 
E) fundamento. 

 

15. Segundo o texto 02, um grupo produtivo depende: 

A) de líderes capazes de adaptar suas ações às situações. 

B) essencialmente da presença de um líder carismático. 

C) da orientação de um líder energético e inspirador. 

D) do constante incentivo à ousadia e à inspiração. 

E) de uma gestão inovadora e transformadora. 

Com base no Texto 02, responda às questões 12 a 19. 

. 
 

http://epocanegocios.globo.com/Inteligencia/noticia/2014/05/quem-precisa-de-lider-inspirador.html
http://epocanegocios.globo.com/Inteligencia/noticia/2014/05/quem-precisa-de-lider-inspirador.html
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16. A expressão “em vez de” (linha 20) pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
 

A) e não. 
B) vez que. 

C) logo não. 

D) logo que. 

E) desde que. 

 

17. Assinale a alternativa em que a acentuação se justifica pelo mesmo motivo que em influenciáveis (linha 12). 
 

A) até. 

B) líder. 

C) estáveis. 

D) fábricas. 

E) energético. 

 
18. No trecho “E, quanto maior era a identificação interna, menos influência tinha esse líder” (linhas 11-12), 

a vírgula é utilizada para: 
 

A) isolar oração adverbial causal. 

B) isolar oração adjetiva explicativa. 

C) isolar oração adverbial proporcional. 

D) separar oração reduzida de infinitivo. 

E) separar orações coordenadas assindéticas. 

 

19. Assinale a alternativa em que o vocábulo aumentando (linha 18) está corretamente segmentado quanto a 
seus elementos mórficos. 

 

A) aumenta-ndo. 

B) aument-a-ndo. 

C) aument-ando. 

D) au-men-tan-do. 

E) a-u-men-tan-do. 

 

 
 

 

 

20. Da leitura dos textos 01 e 02, é correto afirmar que: 
 

A) apenas o texto 02 fala de liderança. 

B) apenas o texto 02 menciona empresários famosos.  

C) apenas o 02 recorre à citação de um especialista. 

D) ambos criticam o tipo de liderança carismática. 
E) ambos se baseiam em pesquisas empíricas.  

 
 

 
 

Com base nos Textos 01 e 02, responda à questão 20. 

. 
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Prova de Conhecimentos Específicos   

 30 questões 
 

 

21. Um automóvel movimenta-se de Crato a Juazeiro do Norte com uma velocidade média de 50 km/h. Se a 

distância entre as duas cidades é de 10 km, quanto tempo o automóvel gasta no percurso? 

A) 12 min 

B) 24 min 

C) 30 min 

D) 48 min 
E) 50 min 

 

22. Numa longa avenida, dois automóveis deslocam-se em sentidos opostos com velocidades constantes. Um 
dos veículos possui velocidade escalar de 72 km/h e o outro, velocidade escalar de 36 km/h. Quando um 

dos automóveis dá um sinal de luz, o passageiro do outro veículo começa a cronometrar o tempo até o 

instante em que os veículos se cruzem, encontrando o valor de 5 segundos. A que distância, em metros, 

se encontravam os dois veículos quando o passageiro disparou o cronômetro? 

A) 60 m 

B) 75 m 

C) 150 m 
D) 180 m  

E) 240 m 
 

23. Um elevador com uma massa de 1000 kg desloca-se para cima. Se a velocidade do elevador está 
diminuindo a uma taxa de 1 m/s

2
, qual é a tensão no cabo que sustenta o elevador? Considere g = 9,8 m/s

2
. 

A) 10800 N 
B) 10000 N 

C) 9800 N 

D) 8800 N 

E) 7000 N 
 

24. Um satélite move-se numa órbita circular em torno da Terra a 600 km da superfície com um período de 84 min. 

Considerando-se que a Terra possui um raio de 6400 km, qual é o módulo da velocidade do satélite? 

A) 10000. km/h 

B) 12500. km/h 

C) 14000. km/h 

D) 30000. km/h 

E) 35000. km/h 
 

25. Sobre um bloco de massa m = 7 kg atua uma força de módulo constante F = 50 N e direção (horizontal) 

constante, que o arrasta sobre um piso. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 

0,4, determine o trabalho total realizado sobre o bloco num percurso de 20 metros. Considere g = 10 m/s
2
. 

A) 400 J 

B) 420 J 

C) 440 J 

D) 500 J 

E) 560 J 
 

26. Duas bolas de massas mA = 1 kg e mB = 3 kg movem-se sobre a mesma reta. A velocidade inicial da bola 

A é vA = 5 m/s e a velocidade inicial da bola B é vB = - 2 m/s. Após colidirem, as duas bolas continuam 

movendo-se sobre a mesma reta. Observando-se que a bola A após a colisão possui uma velocidade 
vA’ = - 4 m/s, então a velocidade da bola B será: 

A) 1,5 m/s 
B) – 2 m/s 

C) 2 m/s 

D) – 1 m/s 

E) 1 m/s 
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27. Um bloco é largado do alto de um plano inclinado conforme a figura abaixo. Considerando que o atrito 

entre o bloco e o plano inclinado seja desprezível, bem como a resistência do ar, calcular a velocidade 

com que o bloco chega ao ponto F. Considere g = 10 m/s
2
.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
A) 5 / (2)

1/2 
m/s 

B) 5.(2)
1/2

 m/s 

C) 10.(2)
1/2

 m/s 

D) 10 m/s 

E) 20.(2)
1/2

 m/s  

 

28. Um bloco de massa m = 1 kg encontra-se no alto de uma rampa a uma altura de 5 m. O bloco é então 

largado e desliza sem atrito até o ponto B quando então encontra uma superfície com coeficiente de 

atrito cinético µc = 0,4. Supondo que a aceleração da gravidade seja g = 10 m/s
2
, calcular quanto o bloco 

percorre a partir do ponto B até parar. 

 
  

A)   8,0 m  

B) 10,0 m 

C) 12,5 m  

D) 16,0 m 

E) 16,5 m 

 

29. Uma barra homogênea de peso P = 60 N, está em equilíbrio de rotação quando duas forças F1 e F2 atuam 

sobre ela. Se a barra está apoiada sobre um suporte como mostrado na figura e se |F2| = 10 N, calcular o 

módulo da força F1. 
 

 
A) 10 N 

B) 20 N 

C) 30 N 

D) 40 N 

E) 50 N 
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30. O local mais profundo do oceano está localizado na Fossa das Marianas e foi atingido pelo homem pela 

primeira vez apenas em 1960. Conhecida como Depressão Challenger, esse ponto do oceano está 

localizado a aproximadamente 11000 metros de profundidade. Supondo que a densidade da água do mar 

é  = 1,03. 10
3
 kg/m

3
 e considerando g = 10 m/s

2
 e Patm = 1,01.10

5
 N/m

2
, podemos afirmar que o valor 

que melhor expressa a pressão nesse ponto é: 

A) 10
5
 Pa 

B) 10
6
 Pa 

C) 10
7
 Pa 

D) 10
8
 Pa 

E) 10
10

 Pa 

 

31. Um corpo com volume 1,0.10
-3

 m
3
 e densidade de 4,0.10

3
 kg/m

3
 encontra-se completamente submerso na 

água, que possui uma densidade de 1,0.10
3
 kg/m

3
. O corpo está preso por um fio a um dinamômetro 

conforme a figura. Considerando g = 10 m/s
2
, podemos dizer que o dinamômetro marca o seguinte valor: 

 

 
 

A) 10 N 

B) 15 N 

C) 30 N 

D) 40 N 

E) 45 N 
 

32. Um bloco de massa M está conectado a duas molas que estão presas a duas paredes conforme a figura 

abaixo. Supondo que o bloco realize um movimento harmônico simples, o período do movimento será: 

 
 

A) T = 2 .{ M / (k1 . k2) } 

B) T = 2 .{ M / (k1 + k2) } 

C) T = (1 / 2) .{ M / (k1 - k2) } 

D) T = 2 .{ M /  [2.(k1 + k2)] } 

E) T = (1 / 2) .{ M / [2 . (k1 - k2)] } 
 

33. Uma massa m encontra-se presa a uma mola e oscila dentro de um fluido que sobre ela exerce uma força 

amortecedora proporcional à velocidade, |Famort.| = - bv, onde b é uma constante. Supondo que nesta 

situação também continua existindo uma força restauradora do tipo –kx, podemos afirmar que a 

frequência angular do movimento é: 

A)  = (k/m)
1/2

  

B)  = {(k/m) – [b/(2m)]
2 
}

1/2
  

C)  = {(k/m) + (b
2
/m)

 
}

1/2
 

D)  = {(k/m) – [b/(2m)]
 
}

1/2
 

E)  = {(k/m) + [b
2
/(2m)]}

1/2
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34. Duas oscilações numa corda são dadas pelas relações abaixo: 

    y1 = sen (3x – 5t) 

    y2 = sen (3x – 5t + 2/3) 

A melhor expressão que representa a superposição destas duas vibrações é: 

A) y = 2.sen (3x – 5t + /6) 

B) y = 2.sen (3x – 5t + /3) 

C) y = sen (3x – 5t + /3) 

D) y = 2.sen (3x – 5t - /3) 

E) y = sen (3x – 5t - /3) 

 
35. Um raio de luz monocromática passa do vácuo (meio 1) para um meio 2 de acordo com a figura. 

Sabendo que sen 1 = 0,75 e sen 2 = 0,50, calcular a velocidade da luz no meio 2 (considere a 
velocidade da luz no vácuo como sendo c = 3.10

5
 km/s). 

  
 

A) 1,5.10
5
 km/s 

B) 1,75.10
5
 km/s 

C) 2.10
5
 km/s  

D) 2,25.10
5
 km/s 

E) 2,5.10
5
 km/s 

 
36. Uma certa quantidade de água encontra-se numa vasilha a 1 

o
C à pressão atmosférica  quando é aquecida 

até atingir a temperatura de 6 
o
C. Nesta situação podemos afirmar, em relação ao volume, que ele: 

A) diminui. 
B) aumenta. 

C) aumenta e a seguir diminui. 

D) diminui e a seguir aumenta. 

E) aumenta, a seguir diminui e finalmente aumenta. 

 
37. Um gás ideal diatômico composto por três mols, com rotação molecular mas sem oscilação, possui a sua 

temperatura aumentada de 100 K sob pressão constante. Admitindo que a constante universal dos gases é 

R = 8,31 J/mol.K, calcular a quantidade de calor fornecida ao gás neste processo. 

A) 1286,5 J 

B) 2493 J 

C) 5005 J 
D) 5805,5 J 

E) 9005,5 J 
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38. Sabendo que o calor de fusão do gelo é 80 cal/g, que o calor específico do gelo é 0,5 cal/g
o
C e que o 

calor específico da água líquida é 1,0 cal/g
o
C, calcular a energia necessária para transformar 100 gramas 

de gelo a – 10 
o
C em água a 10 

o
C. 

A) 7500 cal 

B) 6000 cal 

C) 6500 cal 

D) 8500 cal 
E) 9500 cal 

 

39. Um gás ideal encontra-se sob uma pressão de 10
5 

Pa e se expande de um volume de 0,01 m
3
 para 0,03 m

3
. 

Sabendo que o gás também recebe 800 J de calor, podemos afirmar que a variação da energia interna do 

gás é: 

A) – 1200 J 

B)   – 800 J 

C)      800 J 

D)    1200 J 

E)    2800 J 
 

40. A entropia é um conceito físico importante que ajuda a explicar o fato de que alguns processos não 

ocorrem na natureza, mesmo com a lei da conservação da energia sendo verificada. Em relação a este 

conceito podemos afirmar que: 

A) A variação da entropia numa expansão livre é nula. 

B) Num ciclo fechado, a entropia do sistema é sempre diferente de zero. 

C) Num processo irreversível, sempre podemos calcular a entropia como a integral de dQ/T. 

D) Num processo reversível, é possível que a entropia do sistema mais a vizinhança seja diferente de zero. 
E) Sendo a entropia, uma função de estado, o valor da variação dessa grandeza depende apenas dos 

estados de equilíbrio inicial e final, independente de como o sistema atinge este estado final. 
 

41. Um mol de um gás ideal monoatômico completa um ciclo como mostrado na figura abaixo. Sendo 

R = 8,314 J/mol.K a constante universal dos gases podemos afirmar que o trabalho realizado para expandir o 

gás de a até c pelo caminho abc e a variação da entropia no caminho abca valem, respectivamente: 
 

 
 

A) 2 V0.p0 e zero 

B) 2 V0.p0 e (3/2)Rln2 

C) 3 V0.p0 e zero 

D) 3 V0.p0 e (3/2)Rln2 

E) 4 V0.p0 e (3/2)Rln2 
 

42. A 10 cm de um fio longo que possui uma densidade de corrente elétrica , é detectado um campo elétrico 

de módulo [10/(0)], onde 0 é a permissividade elétrica do vácuo. Assim, podemos afirmar que  vale: 

A) 1 N/C 

B) 1,5 N/C 

C) 2 N/C 

D) 15 N/C 

E) 20 N/C 
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43. Nas quinas da base de um triângulo equilátero são colocadas duas partículas de carga +q, enquanto que 

na terceira quina do triângulo é colocada uma partícula de carga –q. Se o triângulo possui lado L e a 

constante eletrostática é k, podemos afirmar que o módulo da força eletrostática que atua sobre a carga –q 
devido às duas cargas positivas é: 

A)  2.kq
2
/L

2
 

B) (2)
1/2

.kq
2
/L

2
 

C) (2)
1/2

.kq
2
/(2.L

2
) 

D) (3)
1/2

.kq
2
/L

2
 

E) (3)
1/2

.kq
2
/(2.L

2
) 

 
44. Para certa necessidade num laboratório, três capacitores com capacitâncias de 2 pF, 4 pF e 6 pF foram 

colocados em série. Podemos afirmar que a capacitância equivalente dos três capacitores assim 

associados é: 

A) 12 pF 

B) (12/11) pF 

C) (9/12) pF 

D) (11/12) pF 

E) (9/11) pF 

 
45. Com relação aos condutores podemos afirmar: 

A) O módulo do campo elétrico no interior de um condutor isolado que não está submetido a uma 

diferença de potencial é zero. 
B) O módulo do campo elétrico no interior de um fio condutor cujas extremidades estão sujeitas a uma 

diferença de potencial é zero. 

C) Quando um fio condutor é ligado a uma bateria, toda a energia é transformada em energia cinética 

para os elétrons condutores do metal. 

D) O módulo do campo elétrico no interior de um fio cujas extremidades estão sujeitas a uma tensão V, é 
diretamente proporcional ao seu comprimento d. 

E) Se a corrente elétrica estiver uniformemente distribuída por todo o condutor, o módulo da densidade 

de corrente será j = i/2A, onde i é o valor da corrente elétrica e A é a área do condutor.  

 
46. Consideremos um circuito como representado na figura abaixo, consistindo de uma bateria que produz 

uma tensão V, um resistor com resistência elétrica R, um capacitor com capacitância C e uma chave K. 
Sobre este circuito podemos afirmar: 

 

 
 

A) O tempo t = RC é aquele no qual a corrente é máxima e a carga acumulada no capacitor também é máxima. 

B) Quando a chave K é fechada, em t = 0, a corrente apresenta seu valor máximo. 

C) Quando a chave K é fechada, em t = 0, a carga máxima é acumulada no capacitor. 

D) Após um tempo t = RC a carga acumulada no capacitor é zero. 

E) Após um tempo t = RC a corrente no circuito é máxima. 
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47. Quatro resistências são colocadas como mostrado na figura abaixo. Entre os pontos C e D é colocado um 

galvanômetro que indica que, nestas circunstâncias, não passa nenhuma corrente. Assim, podemos 

afirmar que o valor da resistência R é: 

 
 

A) 8,5 ohm 

B) 9,0 ohm 

C) 10,5 ohm 

D) 12,5 ohm 

E) 14,0 ohm 

 
48. Num osciloscópio, observa-se a existência de uma onda senoidal cujo período se repete a cada 8 divisões. 

Se a chave seletora de ganho horizontal encontra-se na posição de 50 µs, podemos afirmar que a 

frequência desta onda vale: 

A) 400 Hz 

B) 500 Hz 

C) 1,0 kHz 

D) 2,0 kHz 

E) 2,5 kHz 

 
49. Um voltímetro ideal e um amperímetro ideal possuem como importantes características, respectivamente: 

A) resistência nula e baixa resistência. 

B) resistência infinita e resistência nula. 

C) alta resistência e resistência infinita. 

D) resistência nula e resistência infinita.  

E) resistência da ordem de 10
2
 ohm e resistência da ordem de 10

4
 ohm. 

 

50. O paquímetro é um importante instrumento de medição de comprimento. Na figura abaixo, apresenta-se 
parte de um paquímetro com uma determinada medida. De acordo com o desenho, a medida que está 

marcada pelo paquímetro é: 

 
A) 31,42 mm 

B) 31,47 mm 

C) 31,92 mm 
D) 31,94 mm 

E) 32,00 mm 

 

 


