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INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado.

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.

3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permiti-
das perguntas aos Fiscais.

4. Esta prova é composta por questões de múltipla escolha, com somente uma alter-
nativa correta .

5. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos
correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamen-
te ao Fiscal.

6. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão,
preenchendo o retângulo correspondente com caneta de tinta preta.

7. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma
questão, rasuras e preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada
marcação anulam a questão.

8. Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos,
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive
relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste
Concurso.

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde auto-
rização para devolver, em separado, o caderno de prova e a folha de respostas,
devidamente assinados.

11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na duração desta
prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

SALA NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA  DO CANDIDATO
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BIOLOGIA

01- Analise a figura a seguir.

Com base na figura e nos conhecimentos sobre célula,
assinale a alternativa correta.

a) A figura representa uma célula animal que realiza
transporte ativo através da membrana plasmática
porque há um grande número de mitocôndrias na região
basal.

b) A figura representa uma célula vegetal que realiza
fotossíntese e armazena amido porque há um grande
número de complexos de Golgi na região basal.

c) A figura representa uma célula animal de absorção de
lipídeos porque há um grande número de complexos
de Golgi localizados na região basal.

d) A figura representa uma célula vegetal que realiza
transporte passivo de água através da membrana
plasmática porque há um grande número de vacúolos
localizados na região basal.

e) A figura representa uma célula animal de secreção de
enzimas através da membrana plasmática porque há
um grande número de lisossomos localizados na região
basal.

02- Em 2003 comemorou-se os 50 anos do modelo DNA, ela-
borado e proposto por Watson e Crick. Na época, esses
cientistas se basearam, principalmente, nas relações
entre as quantidades de bases nitrogenadas e o conse-
qüente emparelhamento específico entre elas, estabele-
cendo o modelo de dupla hélice para o DNA. Analisando
a molécula de DNA de uma célula animal, constatou-se
que 30% de suas bases nitrogenadas eram constituídas
por citosina. Relacionando esse valor com o empare-
lhamento específico das bases, assinale a alternativa que
apresenta os valores encontrados para as demais bases
nitrogenadas.

a) 20% de adenina, 40% de timina e 10% de guanina.
b) 20% de adenina, 20% de timina e 30% de guanina.
c) 30% de adenina, 20% de timina e 20% de guanina.
d) 30% de adenina, 10% de timina e 30% de guanina.
e) 40% de adenina, 10% de timina e 20% de guanina.

03- Tanto na ovulogênese como na espermatogênese, os
gametas formados, óvulos e espermatozóides respecti-
vamente, não apresentam cromossomos homólogos.
Com base nesse fato, analise as afirmativas a seguir.
I. A separação dos cromossomos homólogos ocorre

durante a etapa reducional da meiose.
II. Cada uma das duas células resultantes da etapa

reducional da meiose apresenta um cromossomo de
cada par de cromossomos homólogos.

III. A separação das cromátides-irmãs  ocorre durante
a etapa equacional da meiose.

IV. Cada uma das quatro células resultantes da etapa
equacional da meiose apresenta número diplóide de
cromossomos.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

04- Anelídeos e artrópodes possuem características
anatômicas e fisiológicas comuns, o que reforça a hipó-
tese de parentesco evolutivo entre esses grupos de
invertebrados. Assinale a alternativa que apresenta, cor-
retamente, duas dessas características comuns.

a) Cordão nervoso dorsal e respiração cutânea.
b) Cordão nervoso ventral e corpo segmentado.
c) Vaso sangüíneo dorsal e respiração traqueal.
d) Vaso sangüíneo ventral e corpo segmentado.
e) Cordão nervoso ventral e vaso sangüíneo dorsal.

05- Analise as seguintes medidas preventivas adotadas pela
Secretaria da Saúde de um município brasileiro.
I. Promover uma campanha de educação da popula-

ção com relação ás noções básicas de higiene pes-
soal, em que inclui lavar as mãos antes das refei-
ções e fervura da água para ingestão.

II. Providenciar a ampliação da rede de saneamento
básico.

III. Esclarecer sobre o perigo de andar descalço, espe-
cialmente sobre solos úmidos.

IV. Esclarecer sobre o perigo de tomar banho em lago-
as.

Assinale a alternativa que apresenta apenas medidas
relacionadas com a prevenção da esquistossomose.

a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.

06- Os mamíferos são um grupo de vertebrados que teve
evolutivamente uma ampla irradiação adaptativa a partir
de um ancestral comum, o que resultou na adaptação
em diferentes latitudes do planeta. Assinale a alternati-
va que apresenta a característica responsável pela
grande amplitude de distribuição geográfica dos mamí-
feros.

a) Coração dividido em quatro cavidades.
b) Respiração pulmonar.
c) Endotermia.
d) Pele queratinizada.
e) Fecundação interna.

07- Após um determinado período de tempo sem ingerir ali-
mentos, a taxa de glicose do sangue decai abaixo do
nível normal.
O organismo humano repõe a glicemia, convertendo o
_______ armazenado no_________ em glicose, através da
ação do hormônio________ sintetizado no ________.
Assinale a alternativa que contém as palavras que com-
pletam a frase acima, observada a seqüência  em que se
apresentam.

a) glicogênio, fígado, glucagon, pâncreas.
b) amido, intestino, insulina, pâncreas.
c) glicogênio, intestino, glucagon, figado.
d) amido, fígado, insulina, intestino.
e) glicogênio, fígado, insulina, intestino.
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08- Nos casos de hipertensão é recomendável que o indivíduo
faça uma dieta ingerindo alimentos sem sal. Assinale a alter-
nativa que justifica a razão fisiológica dessa recomendação.

a) A redução da concentração de NaCl no plasma sangüíneo
provoca um aumento na produção e eliminação de urina
diluída, causando a diminuição do volume de sangue
circulante e conseqüente diminuição da pressão arterial.

b) A redução da concentração de NaCl no plasma sangüíneo
provoca um aumento na produção e eliminação de urina
concentrada, causando o aumento do volume de sangue
circulante e conseqüente diminuição da pressão arterial.

c) A redução da concentração de NaCl no plasma sangüíneo
provoca uma diminuição na produção e eliminação de urina
diluída, causando a diminuição do volume de sangue
circulante e conseqüente diminuição da pressão arterial.

d) O aumento da concentração de NaCl no plasma sangüíneo
provoca um aumento na produção e eliminação de urina
diluída, causando a diminuição do volume de sangue
circulante e conseqüente diminuição da pressão arterial.

e) O aumento da concentração de NaCl no plasma sangüíneo
provoca uma diminuição na produção e eliminação de urina
concentrada, causando o aumento do volume de sangue
circulante e conseqüente diminuição da pressão arterial.

Valores do hemograma do
indivíduo
Hemácias: 5,5 milhões/mm 3

Leucócitos: 6 mil/mm 3

Plaquetas: 80 mil/mm 3

Valor normal de
referência
4,5 a 5,9 milhões/mm 3

5 a 10 mil/mm 3

200 a 400 mil/mm 3

09- Foi realizado em um indivíduo adulto um exame laboratorial
de sangue, denominado hemograma, cujos resultados em
unidades/mm 3 de sangue encontram-se na tabela a seguir.

De acordo com as informações contidas na tabela, é pos-
sível afirmar que o indivíduo apresenta uma deficiência
fisiológica no:

a) Transporte de O2 dos pulmões para os tecidos.
b) Processo de distribuição de nutrientes para as células.
c) Sistema de defesa contra bactérias.
d) Transporte de CO2  dos tecidos para os pulmões.
e) Processo de coagulação sangüínea.

10- A pílula anticoncepcional é utilizada como método
contraceptivo, porque sua ação é capaz de bloquear a ovula-
ção no organismo feminino humano. Portanto, a pílula anti-
concepcional é uma combinação dos hormônios:

a) Estrógeno e progesterona que inibem a produção de
folículo-estimulante e de luteinizante na hipófise.

b) Estrógeno e progesterona que estimulam a produção de
folículo-estimulante e de luteinizante na hipófise.

c) Folículo-estimulante e luteinizante que estimulam a
produção de estrógeno e de progesterona nos ovários.

d) Folículo-estimulante e luteinizante que inibem a produção
de estrógeno e de progesterona nos ovários.

e) Progesterona e luteinizante que inibem a produção de
folículo-estimulante e de estrógeno na hipófise.

11- A figura a seguir representa uma flor de angiosperma.

Com base na figura e nos conhecimentos sobre o assunto,
considere as afirmativas a seguir.
I. As setas 2 e 4 indicam estruturas pertencentes ao apare-

lho reprodutor masculino da flor.
II. A seta 3 indica o local de produção do grão de pólen.
III. No interior da estrutura indicada pela seta 1 ocorre o cres-

cimento do tubo polínico.
IV. As setas 1 e 3 indicam estruturas pertencentes ao apare-

lho reprodutor feminino da flor.
V. No interior da estrutura indicada pela seta 4 ocorre a fe-

cundação dos gametas.
Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) II e IV.
c) III e V.
d) I, III e IV.
e) II, IV e V.

12- O líquen é uma interação ecológica entre algas e fungos.
Assinale a alternativa que apresenta apenas as relações
corretas presentes neste tipo de associação.

a) O fungo sintetiza nutrientes para a alga, enquanto a alga
realiza a fotossíntese e retira água do fungo.

b) O fungo retém água do substrato para a alga, enquanto
a alga, por realizar a fotossíntese, fornece alimento para
o fungo.

c) O fungo retira água da alga, enquanto a alga realiza a
fotossíntese e fornece o substrato para o fungo.

d) A alga sintetiza nutrientes para o fungo, enquanto o fungo
realiza fotossíntese e retira água da alga.

e) A alga retém nutrientes do substrato para o fungo,
enquanto o fungo, por realizar fotossíntese, fornece
alimento para a alga.

13- Num ecossistema predominam plantas com raízes pro-
fundas, com folhas revestidas por cutículas espessas e
com estômatos pequenos em tamanho e em número.
Assinale a alternativa que melhor representa as condições
climáticas do ecossistema, de acordo com as caracterís-
ticas das plantas apresentadas.

14- Analise a figura a seguir.

Qual das curvas sugeridas, na figura, representa a vari-
ação da fixação de CO 2 em relação à temperatura para
uma planta submetida a uma intensidade luminosa cons-
tante?

a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
e) E.

      Temperatura  Pluviosidade  Umidade relativa
      média anual  média anual   do ar anual
a) Alta Alta Alta
b) Baixa Baixa Baixa
c) Alta Baixa Baixa
d) Baixa Alta Baixa
e) Alta Baixa Alta

Valor normal de
referência
4,5 a 5,9 milhões/mm 3

5 a 10 mil/mm 3

200 a 400 mil/mm 3
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15- O pronto-socorro de um hospital recebeu dois pacientes
necessitando de transfusão de sangue. O paciente I pos-
sui os dois tipos de aglutininas no plasma, enquanto o
paciente II possui apenas um tipo de aglutinogênio nas
hemáceas e apenas aglutinina anti-B no plasma. No ban-
co de sangue do hospital havia 3 litros do grupo AB, 6
litros do grupo A, 2 litros do grupo B e 8 litros do grupo O.
Quantos litros de sangue estavam disponíveis para os
pacientes I e II, respectivamente?

a) 3 e 2.
b) 6 e 2.
c) 8 e 14.
d) 11 e 8.
e) 19 e 10.

16- Em cobaias, a cor da pelagem é determinada por um par de
genes, sendo a cor preta condicionada pelo alelo dominante
(M) e a cor marrom pelo alelo recessivo (m). O comprimento
dos pêlos curto ou longo é determinado pelos alelos domi-
nante (L) e recessivo (l), respectivamente. Os dois genes, cor
e comprimento, se segregam independentemente. Do
cruzamento entre cobaias pretas e de pelo curto,
heterozigotas para os dois genes, qual a probabilidade de
nascerem filhotes com o mesmo genótipo dos pais?

a) 1/2.
b) 1/4.
c) 3/4.
d) 9/16.
e) 3/16.

18- Analise a afirmação a seguir.
Embora encontremos na natureza grupos de animais com
pulmões adaptados ao ambiente terrestre, a presença de
pulmões não reflete necessariamente uma adaptação ao
ambiente terrestre. Porém, isto não significa que a pre-
sença de pulmões não aumente as chances de o animal
sobreviver no ambiente terrestre.
Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta.

a) Se um animal apresentar pulmões, estará
necessariamente adaptado ao ambiente terrestre.

b) Para caracterizar um animal adaptado ao ambiente
terrestre, é suficiente apresentar pulmões.

c) A presença de pulmões é condição necessária, mas não
suficiente para caracterizar animais adaptados ao
ambiente terrestre.

d) A presença de pulmões não é necessária, mas é suficiente

19- Há um movimento popular de moradores de municípios
próximos ao Parque Nacional do Iguaçu, no estado do
Paraná, para a reabertura da estrada do Colono, um anti-
go caminho por dentro do parque, através da floresta, que
encurta a distância entre as cidades que estão no seu
entorno. Considerando que uma população de lagartos
que vive na floresta possa vir a ser separada em duas
subpopulações pela reativação da estrada e que muitos
anos depois, a estrada venha a ser novamente abandona-
da e invadida pela vegetação, permitindo, com isso, o
encontro entre essas duas subpopulações que apresen-
tariam diferenças no tamanho, coloração da pele e com-
primento da cauda, assinale a alternativa que apresenta o
procedimento e o resultado correto para verificar se as
duas subpopulações possuem lagartos de espécies dife-
rentes.

a) Cruzar indivíduos de cauda longa de uma subpopulação
com indivíduos de cauda curta da outra e os descendentes
serem de cauda média.

b) Cruzar indivíduos de cauda curta de uma subpopulação
com indivíduos de cauda média da outra e os
descendentes serem de cauda longa.

c) Cruzar indivíduos de coloração escura de uma
subpopulação com indivíduos de coloração clara da outra
e os descendentes serem escuros.

d) Cruzar indivíduos de tamanho pequeno de uma
subpopulação com indivíduos de tamanho grande da outra
e os descendentes serem médios.

e) Cruzar aleatoriamente indivíduos de uma subpopulação
com indivíduos da outra e os descendentes serem estéreis.

17- A embriologia comparada dos diferentes grupos de verte-
brados apresenta uma evidência evolutiva de que esses gru-
pos possuem um ancestral em comum. Assinale a alternati-
va que apresenta o fato em que se baseia essa evidência.

a) Os embriões pertencentes a um mesmo grupo de
vertebrados apresentam grandes diferenças morfológicas
nas etapas iniciais do seu desenvolvimento.

b) Os embriões pertencentes a um mesmo grupo de
vertebrados apresentam grandes diferenças morfológicas
nas etapas finais do seu desenvolvimento.

c) Os embriões pertencentes a diferentes grupos de
vertebrados apresentam grandes diferenças morfológicas
nas etapas iniciais do seu desenvolvimento.

d) Os embriões pertencentes a diferentes grupos de
vertebrados apresentam grandes semelhanças
morfológicas nas etapas finais do seu desenvolvimento.

e) Os embriões pertencentes a diferentes grupos de
vertebrados apresentam grandes semelhanças
morfológicas nas etapas iniciais do seu desenvolvimento.

20- Na encosta de um barranco, em uma floresta, são encon-
tradas quatro espécies de aranhas.

A espécie I faz a teia em galhos de arbustos e se
posiciona na borda da teia esperando que algum in-
seto fique preso.
A espécie II faz a teia suspensa e nela constrói um
tubo onde fica escondida à espera da presa.
A espécie III não constrói teia e se esconde nas flores
à espera das vítimas.
A espécie IV faz um buraco no barranco e salta sobre
a presa quando esta se aproxima.

De acordo com essas informações, assinale a alternativa
que apresenta a conclusão correta sobre o nicho ecológi-
co dessas espécies de aranhas.

a) As espécies I e II possuem o mesmo nicho ecológico,
enquanto as espécies III e IV também possuem o mesmo
nicho ecológico, porém distinto das espécies I e II.

b) As espécies I e III possuem o mesmo nicho ecológico,
enquanto as espécies II e IV também possuem o mesmo
nicho ecológico, porém distinto das espécies I e III.

c) As espécies II e III possuem o mesmo nicho ecológico,
enquanto as espécies I e IV também possuem o mesmo nicho
ecológico, porém distinto das espécies II e III.

d) As espécies I e II possuem o mesmo nicho ecológico,
enquanto a espécie III possui nicho ecológico distinto da
espécie IV.

e) As espécies I, II, III e IV possuem nichos ecológicos distintos.

para aumentar as chances de o animal sobreviver no
ambiente terrestre.

e) A presença de pulmões não é condição necessária, mas
é suficiente para caracterizar animais adaptados ao
ambiente terrestre.
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FORMULÁRIO DE FÍSICA 
 
 
 

Movimento linear: 2
00 2

1
attvss ++= ; atvv += 0 ; savv ∆+= 22

0
2  

Movimento angular: 
tm ∆

∆= θω ; 
tm ∆

∆= ωα ; rv ω= ; ra α=  

Segunda lei de Newton: amF
rr

=  

Força centrípeta: 
r

v
mFc

2

=  

Força de atrito: NFat µ=   

Força elástica: xkF ∆= .  

Quantidade de movimento linear: vmq
rr

=  

Trabalho de uma força: θcosFdW =  

Energia cinética: 2

2
1

mvEc = ; Energia potencial gravitacional: mghEp =  

Potência: Fv
t

W
P =

∆
=   

Força da gravitação universal: 
2r

Mm
GF = ; Peso: mgP =  

Pressão de um líquido: ghpp ρ+= 0 ; Equação de Bernoulli: constante
2
1 2 =++ ghpv ρρ   

Densidade volumétrica: 
V

m=ρ   

Empuxo: VgE ρ=  

Dilatação linear: )1(0 T∆+= αll  

Calor específico: tmcQ ∆= ; calor latente: mLQ =  

Lei dos gases: nRTpV =  

1a lei da Termodinâmica: WQU −=∆  com 0>Q  quando o sistema recebe calor e  

 0>W  quando o sistema realiza trabalho 
 

Freqüência: 
T

f
1= ; freqüência angular: 

T
fw

ππ 2
2 == ; velocidade de propagação: fv λ= ;  

MHS corpo-mola: 
k

m
T π2=  ; MHS pêndulo simples: 

g
T

lπ2=  

Equação de propagação da onda: )cos( 0φ+= wtAy  

Lei de Coulomb: 
2

21

r

qq
KF = ; potencial eletrostático: 

r

q
KV =  

Força elétrica: EqF
rr

= ; força magnética: θsenqvBF =  

Lei de Ohm: RiU = ; resistência elétrica de um fio: 
A

R
lρ= ; potência elétrica: UiP =   

Associação de resistores em série: ...321 +++= RRRReq  

Associação de resistores em paralelo: ...
1111

321

+++=
RRRReq

 

Campo magnético de um condutor retilíneo: 
r

i
B

π
µ

2
=  

Indução eletromagnética: 
t∆

∆−= φε  
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FÍSICA

21- É comum haver uma enorme distância entre as usinas
hidroelétricas e os principais centros consumidores de
energia. A usina de Itaipu, por exemplo, está a milhares
de quilômetros de algumas das grandes cidades brasilei-
ras. Como a resistência elétrica é proporcional ao com-
primento do condutor, uma indesejável e inevitável perda
acumulada de energia é observada. Se a usina produz uma
tensão V na saída de seus geradores e até chegar ao centro
de consumo a linha de transmissão tem uma resistência
acumulada R, qual é a potência bruta (Pb) na usina e a
potência efetiva (Pe) no final da linha de transmissão, se a
corrente que passa pela linha é I?

a) Pb  = VI e Pe =VI
b) Pb  = I2R e Pe = VI
c) Pb  = I(V – IR) e Pe = VI – RI
d) Pb  = VI e Pe = I(V – IR)
e) Pb  = VI – RI e Pe = I2R

22- Num chuveiro elétrico há, de modo geral, dois resistores in-
ternos iguais que podem ser usados isoladamente, em série
ou em paralelo, resultando em diferentes níveis de aqueci-
mento. Além disso, a potência dissipada num resistor é dire-
tamente proporcional ao quadrado da tensão elétrica aplica-
da e inversamente proporcional à sua resistência. Conside-
rando que a tensão elétrica a que está submetido o chuveiro
não pode ser variada, é correto afirmar:

a) O menor aquecimento corresponde à situação na qual
a corrente elétrica passa por apenas um resistor.

b) O aquecimento intermediário corresponde à situação
na qual a corrente elétrica passa por uma associação
em série dos dois resistores.

c) O maior aquecimento corresponde à situação na qual
a corrente elétrica passa por uma associação em
paralelo dos dois resistores.

d) O aquecimento intermediário corresponde à situação
na qual a corrente elétrica passa por uma associação
em paralelo dos dois resistores.

e) O maior aquecimento corresponde à situação na qual
a corrente elétrica passa por uma associação em série
dos dois resistores.

23- Segundo as leis da Mecânica Clássica, a observação de
mudança no estado de movimento de um corpo implica,
necessariamente, na existência de interações desse cor-
po com seu ambiente. Diz-se, genericamente, que tais
interações definem campos de forças cuja natureza é
determinada pelas características do ambiente onde o
corpo está. Por exemplo, um campo gravitacional produz
a aceleração da gravidade. No entanto, a existência de
campos de força na região onde se encontra uma partícu-
la não implica, necessariamente, na observação de acele-
rações. Com base nessas afirmações e nos conhecimen-
tos sobre campos elétricos e magnéticos, analise a
situação em que uma carga elétrica atravessa uma certa
região do espaço com uma velocidade constante v sem
sofrer deflexão. Sobre esse fenômeno é correto afirmar:

a) A carga elétrica se movimenta numa direção
perpendicular ao campo magnético.

b) Nesta região o campo elétrico tem sentido contrário ao
do campo magnético.

c) Nesta região o campo magnético é perpendicular à
velocidade da partícula e paralelo ao campo elétrico.

d) Nesta região, se houver campo elétrico, este tem
direção perpendicular à velocidade da partícula.

e) Nesta região, se houver campo magnético, este tem a
mesma direção da velocidade da partícula.
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24- Vários aparelhos de uso freqüente em biologia, física e
medicina têm o mesmo princípio de funcionamento uti-
lizado num tubo de raios catódicos, ainda usado na
maioria dos televisores. Essencialmente, eles dependem
da obtenção de feixes de partículas iônicas com veloci-
dade precisa. Na figura a seguir está representado um
dispositivo exibindo a essência desses equipamentos.
Uma fonte gera íons com várias velocidades. Uma pri-
meira abertura permite a saída de um fino feixe que pe-
netra numa região que contém um campo elétrico E (ge-
rado pelas placas P 1 e P2) e um campo magnético B (re-
presentado por XXXXXX na figura), ambos uniformes e
perpendiculares entre si.

Somente íons com a velocidade desejada v passam pela
segunda abertura. Portanto, variando as intensidades  E
e B dos campos elétrico e magnético, respectivamente,
pode-se selecionar as velocidades do feixe de íons atra-
vés da segunda abertura. Se as duas aberturas encon-
tram-se alinhadas, qual é a velocidade dos íons que pas-
sam pela segunda abertura?

a)
E
B

v =

b) B.Ev =

c)
B
E

v
dq=

d) E
B

v
d
q=

e)
B
E

v =

25- Em telefones celulares são utilizadas, com freqüência,
baterias de níquel–metal hidreto onde são encontrados
os seguintes dados técnicos: 4,8 V, 1200mAh. Eles nos
dão, respectivamente, a voltagem de operação da bate-
ria e sua capacidade de carga. Considerando que tais
baterias são compostas de 4 pilhas de 1,2 V cada, pode-
se afirmar:

a) A bateria é composta de 2 celas que são ligadas em
paralelo com 2 outras em série, tem uma carga
disponível de 3.320 C que, se operada continuamente
em 120 mA, duraria 1h.

b) Na bateria, todas as celas estão ligadas em série, a
carga disponível é de 4.320 C que, se operada
continuamente em 120 mA, duraria 10 h.

c) Na bateria, todas as celas estão ligadas em paralelo, a
carga disponível é de 3.320 C que, se operada
continuamente em 120 mA, duraria 10 h.

d) A bateria é composta de 2 celas ligadas em paralelo
com 2 outras em série, tem uma carga disponível de
4.320 C que, se operada continuamente em 120 mA,
duraria 1 h.

e) Na bateria, 3 celas estão ligadas em série e 1 em
paralelo, a carga disponível é de 3.320 C que, se
operada continuamente em 120 mA, duraria 1 dia.
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26- Popularmente conhecido como “lombada eletrônica”, o
redutor eletrônico de velocidade é um sistema de con-
trole de fluxo de tráfego que reúne equipamentos de
captação e processamento de dados. Dois sensores são
instalados na pista no sentido do fluxo, a uma distância
de 4 m um do outro. Ao cruzar cada um deles, o veículo
é detectado; um microprocessador recebe dois sinais
elétricos consecutivos e, a partir do intervalo de tempo
entre eles, calcula a velocidade média do veículo com
alta precisão. Considerando que o limite máximo de ve-
locidade permitida para o veículo é de 40 km/h, qual é o
menor intervalo de tempo que o veículo deve levar para
percorrer a distância entre os dois sensores, permane-
cendo na velocidade permitida?

a) 0, 066... s
b) 0,10 h
c) 0,36 s
d) 11,11 s
e) 900 s

27- Um dos dispositivos utilizados como detector de veícu-
los nas “lombadas eletrônicas” é conhecido como laço
indutivo. Quando um veículo em movimento passa por
um laço indutivo, a plataforma metálica inferior do veí-
culo (chassis) interage com um campo magnético
preexistente no local, induzindo uma corrente elétrica
num circuito ligado ao processador de dados. O siste-
ma laço indutivo e a plataforma metálica em movimento
geram um sinal eletromagnético obedecendo à lei de
Faraday, que pode ser enunciada da seguinte maneira:

a) Campo magnético que varia no tempo é fonte de campo
elétrico.

b) Massa é fonte de campo gravitacional.
c) Campo elétrico que varia no tempo é fonte de campo

magnético.
d) Carga elétrica é fonte de campo elétrico.
e) Corrente elétrica é fonte de campo magnético.

28- Segundo a teoria clássica, a luz é formada por ondas
eletromagnéticas cuja velocidade, uma das constantes
fundamentais da natureza, não depende do estado de
movimento da fonte ou do observador. No entanto, o
valor da velocidade da luz depende do meio material no
qual se propaga, o que acarreta mudança na direção dos
raios de luz quando da passagem de um meio para ou-
tro. É esse o princípio físico usado na construção de
lentes óticas. O diagrama a seguir representa uma fren-
te de onda luminosa atravessando a superfície de sepa-
ração de dois meios, denominados de 1 e 2. Se v é a
velocidade da luz no meio, f sua freqüência e λ     seu com-
primento, é correto afirmar:

a) v1 = v2 e f1 > f2 .
b) v1 > v2 e f1 = f2 .
c)    v1 < v2 e f1 < f2 .
d) v1 > v2 e f1 > f2 .
e) v1 = v2 e f1 = f2 .
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29- Algumas lentes de óculos possuem películas chamadas
de anti-reflexo. A finalidade dessa película é suprimir a
reflexão da luz. Para entender esse processo pode-se
usar a teoria ondulatória da luz e supor que a luz inci-
dente sobre essas lentes é monocromática, com com-
primento de onda λ. Parte dessa luz é refletida na super-
fície da película e outra parte refratada. A luz refratada
caminha dentro da película e é refletida ao incidir sobre
a superfície de separação película/lente. Essa luz refleti-
da emergirá da película ao atingir a superfície película/
ar, como está mostrado na figura a seguir.

Sobre a luz refletida, é correto afirmar:

a) Se a luz que emerge da interface película/ar estiver
defasada de 180° em relação à luz refletida na superfície
ar/película, ocorrerá interferência destrutiva, não
havendo luz refletida.

b) Se a luz que emerge da interface película/ar estiver
defasada de 90° em relação à luz refletida na superfície
ar/película, ocorrerá interferência construtiva, não
havendo luz refletida.

c) Se a luz que emerge da interface película/ar estiver
defasada de 180° em relação à luz refletida na superfície
ar/película, ocorrerá interferência construtiva, não
havendo luz refletida.

d) Não haverá luz refletida se ocorrer interferência
construtiva entre os feixes de luz refletidos.

e) Se a luz que emerge da interface película/ar estiver
defasada de 90° em relação à luz refletida na superfície
ar/película, ocorrerá interferência destrutiva, não
havendo luz refletida.

30- A fotografia é um processo ótico de registro de imagens
geradas em uma câmera escura. Uma maneira de regis-
trar as imagens geradas dessa forma está baseada no
fato de que a presença de luz pode induzir algumas rea-
ções químicas. Por exemplo, usando o fato de que sais
de prata decompõem-se na presença de luz, são
introduzidas películas desse material numa câmera es-
cura. As regiões mais claras da imagem na câmara es-
cura induzem uma maior decomposição dos sais de pra-
ta, gerando maiores depósitos localizados desses sais,
que se tornam visíveis após um ulterior tratamento quí-
mico, chamado de revelação. Sobre esse processo, é
correto afirmar:

a) As regiões mais claras da película correspondem às
regiões mais claras do objeto fotografado.

b) As regiões da película onde não houve decomposição
de sais de prata correspondem às regiões mais claras
do objeto fotografado.

c) As regiões mais escuras da película correspondem às
regiões do objeto fotografado que mais absorvem luz.

d) As regiões mais escuras da película correspondem às
regiões mais claras do objeto fotografado.

e) As regiões mais claras da película correspondem às
regiões do objeto fotografado que mais refletem luz.
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31- O Brasil tem procurado desenvolver a tecnologia de lan-
çamento de satélites artificiais. A base brasileira de lan-
çamentos está situada em Alcântara, Maranhão, uma
localização privilegiada. Considerando que o diâmetro
equatorial da Terra é igual a 12.800 km e seu período de
rotação é de 0,997 dias, a velocidade tangencial com que
um satélite lançado de Alcântara deixa a base é:

a) 7,8 m/s.
b) 233,4 m/s.
c) 322,4 m/s.
d) 466,8 m/s.
e) 933,6 m/s.

32- Numa pista de teste de freios, um boneco é arremessado
pela janela de um veículo com a velocidade de 72 km/h.
Assinale, respectivamente, a energia cinética do boneco
ao ser arremessado e a altura equivalente de uma queda
livre que resulte da energia potencial de mesmo valor.
Considere que o boneco tenha 10 kg e que a aceleração
da gravidade seja 10 m/s 2.

a) 1.000 Joules e 30 metros
b) 2.000 Joules e 20 metros
c) 2.200 Joules e 30 metros
d) 2.400 Joules e 15 metros
e) 4.000 Joules e 25 metros

33- O universo está imerso em radiações eletromagnéticas,
chamadas de radiação de fundo que, supõe-se, tenham
sido geradas no Big-Bang, nome dado ao evento que
resultou na formação do universo, há cerca de 15 bi-
lhões de anos. Por volta de cem mil anos depois do Big
Bang, a temperatura do universo era de aproximadamen-
te 100 mil kelvin, com a radiação de fundo mais intensa
tendo comprimento de onda igual a 29 nm. Medidas atu-
ais mostram que o comprimento de onda da radiação de
fundo mais intensa tem o valor de 1,1 mm. Por outro
lado, é sabido que, devido à sua temperatura, todo cor-
po emite radiações eletromagnéticas numa faixa contí-
nua de comprimentos de onda. Em 1893, Wilhelm Jan
Wien mostrou que o comprimento de onda λλλλλ, da radia-
ção mais intensa dentre as emitidas por um corpo à tem-
peratura T, em Kelvin (K), pode ser expresso como:

λ.T = 2.898 µm.K

Com base no texto, é correto afirmar:

a) O universo se principiou pelo Big Bang na temperatura
de cem mil kelvin e com a radiação de fundo mais
intensa com um comprimento de onda igual a 29 nm.
Atualmente a radiação de fundo fornece uma
temperatura para o universo de 2.898 K.

b) O Big Bang deu origem ao universo, cuja temperatura,
cem mil anos depois, era de cem mil kelvin. O universo
foi esfriando e hoje sua temperatura é de 2.634,5 K.

c) O universo se principiou pelo Big Bang, quando
altíssimas temperaturas e radiações eletromagnéticas
foram geradas, e foi se esfriando ao longo do tempo.
Atualmente a radiação de fundo mais intensa
corresponde a uma temperatura de 2,6 K.

d) O universo se principiou pelo Big Bang, quando
altíssimas temperaturas e radiações eletromagnéticas
foram geradas, e foi se esfriando ao longo do tempo.
Atualmente a temperatura correspondente a radiação
de fundo é de 2,6 µK.

e) O Big Bang deu origem ao universo há cerca de cem
mil anos, gerando uma temperatura de cem mil kelvin
e uma radiação de fundo de 1,1 mm.
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34- Até o início do século XX, matéria e energia eram consi-
deradas entidades distintas. A primeira caracterizaria
uma das propriedades intrínsecas dos corpos e a se-
gunda o estado dinâmico dos corpos em relação a um
determinado meio. A partir dos trabalhos de A. Einstein,
ficou claro que tal separação não deveria existir; maté-
ria e energia poderiam transformar-se uma na outra. Essa
nova visão dos conceitos de massa e energia celebrizou-
se pela relação E = mc 2, onde E é a energia, m é a massa
e c é a velocidade da luz no vácuo (300.000 km/s). Assim,
ao gerar energia, observa-se um equivalente
desaparecimento de massa. Considere a queima de 1
litro de gasolina que gera a liberação de 5.10 7 joules de
energia e indique a massa desaparecida (transformada
em energia) nesse processo.

a)
910

9
5 −⋅  kg

b)
910

3
5 −⋅  kg

c)
910

9

5 ⋅   kg

d)
110

3

5 −⋅   kg

e)
310

9
5 −⋅  kg

35- Em geral, a qualidade das máquinas térmicas pode ser
avaliada através de dois parâmetros, potência e rendi-
mento, que medem diferentes aspectos da capacidade
de um motor transformar a energia de um combustível
em trabalho. É muito difícil produzir motores em que
esses parâmetros atinjam um ajuste ótimo simultanea-
mente; existe um equilíbrio delicado entre eles, pois, em
geral, ao aumentarmos a potência, observa-se uma re-
dução do rendimento e vice-versa. Assim, quando dize-
mos que a máquina A proporciona uma potência superi-
or à da máquina B, mas o seu rendimento é menor, sig-
nifica que estamos afirmando que a máquina A realiza:

a) mais trabalho com a mesma quantidade de combustível,
porém mais lentamente.

b) mais trabalho com a mesma quantidade de combustível
e mais rapidamente.

c) menos trabalho com a mesma quantidade de
combustível e mais lentamente.

d) mesmo trabalho com a mesma quantidade de
combustível, porém mais lentamente.

e) menos trabalho com a mesma quantidade de
combustível, porém mais rapidamente.

36- Ao trafegar por uma estrada com uma velocidade de
120 km/h em um carro de passeio, de 750 kg, o condutor
depara-se com uma placa advertindo que existe um
radar na estrada e que a velocidade máxima permitida
é de 80 km/h. Imediatamente freia o veículo e permanece
com as rodas travadas até atingir a velocidade
permitida. Considere que toda a energia cinética perdida
pelo veículo seja convertida em calor, que a temperatura
dos pneus, antes da freada, seja de 50 oC, que a massa
de um pneu seja de 25 kg e que o seu calor específico
seja de 506 J/kg oC . Ao término da freada, a temperatura
do pneu aumentou para:

a) 21 oC.
b) 54,5 oC.
c) 89,3... oC.
d) 100 oC.
e) 125 oC.
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37- A tomografia foi inventada por Godfrey N. Hounsfield e
Allan McLeod Cormack que, em 1956, desenvolveram o
modelo matemático de como a projeção de múltiplos
feixes de raios X sobre um corpo poderia levar à cons-
trução de uma imagem mais completa que a obtida pela
técnica até então utilizada, que gerava uma imagem
radiográfica a partir de único feixe. O tomógrafo,
construído por Hounsfield, usa uma fonte de raios X que,
girando em torno do paciente, produz um feixe colimado
que, ao emergir do corpo, atinge sensores que conver-
tem a radiação numa corrente elétrica. Essa corrente é
proporcional à energia dos raios recebidos, sendo, en-
tão, analisada por um computador e convertida numa
imagem detalhada do corpo. A radiação que atinge cada
detector  I está relacionada com a radiação na fonte  Io,
por uma relação da forma,

,eII xì

o
⋅−=

onde ì é um número real positivo que caracteriza a den-
sidade de matéria encontrada ao longo do caminho per-
corrido pelo feixe, sendo tanto maior quanto maior for
essa densidade, e x é a distância percorrida pelo feixe. A
partir desta relação, é correto afirmar:

a) A intensidade da radiação eletromagnética na forma

de raios X detectada na fonte é tanto maior quanto maior

for a densidade do corpo.

b) Como a relação apresentada no enunciado também

pode ser escrita na forma       vê-se que o

logaritmo da intensidade de radiação eletromagnética

detectada na fonte diminui linearmente com a distância

percorrida pelo feixe.

c) Na situação em que 0ì = , o feixe percorrerá livremente

toda a distância que separa a fonte dos sensores e não

haverá detecção de radiação.

d) Como a relação apresentada no enunciado também

pode ser escrita na forma    temos que

corpos muito densos, cujo 1ì >> , produzirão correntes

altíssimas nos detectores.

e) Os sensores não produzirão corrente elétrica quando a

distância entre a fonte e os detectores for muito

pequena.

,xì)
I
I

log(
o

⋅−=

,xì)
I
I

log(
o

⋅−=

38- Para o estudo da relação entre pressão e volume dos
gases, o ar pode ser aprisionado em uma seringa
hipodérmica com a ponta vedada. Pesos de massas
conhecidas são então colocados sobre o êmbolo da
seringa e os correspondentes volumes do gás anota-
dos. Com base nessas informações, aponte a única hi-
pótese que é fisicamente consistente para descrever a
relação entre pressão e volume do gás na seringa.

a) P + V = constante.
b) P – V = constante.
c) P = constante.
d) V = constante . P.
e) P . V = constante.
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39- Cantores e cantoras líricas chegam a ter tal controle
sobre sua qualidade musical que não é incomum encon-
trar entre eles quem consiga quebrar taças de cristal
usando a voz. Esse fenômeno é ocasionado por um efeito
conhecido como ressonância. Assinale a alternativa que
apresenta uma característica física essencial da
ressonância.

a) Som muito intenso.
b) Som de freqüência muito baixa.
c) Som de freqüência específica.
d) Som de timbre agudo.
e) Som de freqüência muito alta.

40- Corpos em vibração podem levar à produção de sons,

sendo que sons musicais são distinguidos dos sons

ordinários pela sua periodicidade. Assim, as notas mu-

sicais foram convencionadas como os sons que

correspondem a certas freqüências fixas de vibração.

Para os músicos, o intervalo entre duas notas de fre-

qüências 1f e 2f  é determinado pela razão entre elas

12 ff  e,  quando uma freqüência é o dobro da outra,

dizemos que os dois sons correspondem à mesma nota,

estando a freqüência maior uma oitava acima. Num ins-

trumento de cordas, a freqüência das notas musicais

produzidas é determinada pelas características materi-

ais da corda, pelo seu comprimento de vibração e pela

tensão a que está submetida. Considere as afirmativas

a seguir.

I. Quando, através da mudança da posição do dedo,
diminuirmos o comprimento de uma mesma corda
de violão pela metade, haverá uma conseqüente di-
minuição da freqüência de vibração do som resul-
tante, acarretando um som de uma oitava abaixo.

II. Mesmo possuindo cordas com comprimentos dife-
rentes, violão e cavaquinho podem produzir sons
de freqüências diferentes que, ainda assim,
corresponderão à mesma nota musical.

III. A mesma nota musical será produzida quando, atra-
vés da mudança da posição do dedo, quadruplicar-
mos o comprimento da mesma corda de um violão.

IV. Se fizermos com que duas cordas, uma num violão
e outra num cavaquinho, assumam o mesmo com-
primento de vibração elas produzirão, necessaria-
mente, a mesma nota musical.

V. Quando, através de um toque com o dedo, dobra-
mos o comprimento de vibração de uma corda de
violão, estamos produzindo a mesma nota musical,
mas uma oitava abaixo.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e V.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e V.


