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LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 01 (um) tema de redação e 04 
(quatro) questões discursivas.

II.	 Verifique	se	seu	nome	e	número	de	inscrição	estão	corretos	no	cartão	de	respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.
III.	 Verifique	se	o	caderno	de	provas	se	refere	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	o	cargo	esteja	divergente,	

solicite	ao	fiscal	de	sala	para	que	tome	as	providências	cabíveis,	pois	não	serão	aceitas	reclamações	posteriores	nesse	
sentido.

IV.	 Assine	e	preencha	o	cartão	de	respostas	nos	locais	indicados,	com	caneta	azul	ou	preta	(de	material	transparente).
V.	 Verifique	se	a	impressão,	a	paginação	e	a	numeração	das	questões	estão	corretas.	Caso	observe	qualquer	erro,	notifique	

o	fiscal.
VI. A	redação	deverá	conter	no	mínimo	15	(quinze)	e	no	máximo	30	(trinta)	linhas,	e	as	respostas	das	questões	no	máximo	10	

(dez)	linhas.	Transcreva,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	a	Folha	de	Respostas, no espaço da questão correspondente.
VII.	O	cartão	de	respostas	não	pode	ser	dobrado,	amassado,	rasurado	ou	manchado.	Exceto	sua	assinatura,	nada	deve	ser	

escrito	ou	registrado	fora	dos	locais	destinados	às	respostas.
VIII.	Ao	terminar	a	prova,	entregue	ao	fiscal	o	cartão	de	respostas	e	este	caderno.	As	observações	ou	marcações	registradas	no	

caderno não serão levadas em consideração.
IX.	 Você	dispõe	de	04h	(quatro	horas)	horas	para	fazer	esta	prova.	Reserve	os	20	(vinte)	minutos	finais	para	marcar	o	cartão	

de respostas.
X.	 O	candidato	só	poderá	retirar-se	do	setor	de	prova	02	(duas)	horas	após	seu	início.
XI.	 É	terminantemente	proibido	o	uso	de	telefone	celular,	pager	ou	similares.

Boa Prova!
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PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO
TEMA DE REDAÇÃO
	 A	Ética	diz	respeito	às	reflexões	sobre	as	condutas	humanas	onde	a	questão	central	é	da	justiça	entendida	e	inspirada	pelos	
valores	de	igualdade	e	equidade.	As	diversas	faces	das	condutas	humanas	devem	fazer	parte	dos	objetivos	maiores	da	escola	
comprometida	com	a	formação	para	a	cidadania.	Partindo	dessa	perspectiva,	a	proposta	é	que	a	escola	realize	um	trabalho	
que	 possibilite	 o	 desenvolvimento	 da	 autonomia	moral,	 através	 do	 respeito	mútuo,	 justiça,	 diálogo	 e	 solidariedade,	 valores	
referenciados	no	princípio	da	dignidade	do	ser	humano.

Referência:	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	–	Temas	Transversais	-	Ética.	Disponível	em:	http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/
livro081.pdf.	Acesso	em:	agosto/2017.

 Sob tais pressupostos, apresente os sujeitos e atividades que integrarão o trabalho a ser realizado pela escola.

Transcreva	a	redação	de	15	a	30	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.
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QUESTÕES DISCURSIVAS
Transcreva	a	resposta	da	questão	discursiva	em	até	10	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.

1) É notório o crescimento do sistema educacional para atender a demanda crescente de alunos no Ensino Superior. 
Os dados estatísticos comprovam que o aumento na última década é bastante significativo. De acordo com o último 
Censo de 2011, realizado para a Educação Superior brasileira, existem 190 Universidades, 131 Centros Universitários, 
2004 Faculdades Integradas e 40 Institutos Superiores e Centros Tecnológicos, com várias modalidades de cursos 
presenciais ou à distância, oferecendo a todos oportunidades de acesso as Instituições de Ensino Superior (IES). 
Dessa forma, apresente os principais Programas de Políticas Públicas que facultam aos jovens o acesso à Educação 
Superior e descreva alguns fatores que justifiquem o crescimento das IES no Brasil.
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2) Breadboards são placas para realizar conexões em circuitos muito úteis para práticas didáticas envolvendo  medidas 
elétricas em circuitos simples (ou mesmo para produzir protótipos de circuitos mais complicados). Permitem o 
arranjo organizado dos dispositivos elétrico/eletrônicos evitando soldas e jacarés. Abaixo vemos três exemplos de 
ligações em uma breadboard e suas representações em diagramas de circuito tradicionais que permitem induzir o 
esquema de ligações que ocorrem entre seus pinos.

Figura:	ligações	dos	circuitos	em	uma	breadboard e a representação tradicional correspondente acima. Adaptado de https://
www.allaboutcircuits.com.

 Considere o circuito na breadboard representado abaixo que foi montado por um estudante. Todos os resistores são 
iguais e têm 35 ohm cada, a fonte de tensão tem 10,5V.

Figura:	Circuito	com	resistores	de	35	ohm	e	fonte	DC/10,5V	para	ser	analisado.

 Represente o circuito no diagrama de circuito tradicional enumerando os resistores correspondentes. Calcule a 
tensão (em volt) e corrente (em ampère) que serão medidos em cada resistor. Calcule ainda a potência dissipada em 
cada resistor dizendo qual(is) deles será o que esquentará mais. 

 Se houver curto circuito comente.
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3) Em geral um dispositivo comercial, ou partes dele, foram experimentos científicos desenvolvidos durante o processo 
de investigação, controle ou aplicação do fenômeno natural.  “Não existe uma categoria de ciência que alguém possa 
nomear como ciência aplicada. Existem ciências e aplicações de ciências, ambas ligadas como os frutos na árvore 
que as carrega.” Louis Pasteur, revista Revue Scientifique (1871). Considere o Tubo de Crookes, também chamado 
Tubo de raios catódicos, abaixo representado (a esquerda). O dispositivo, inventado por William Crookes por volta de 
1878, consiste de um tubo em que se pode realizar descargas elétricas entre os dois eletrodos quando submetidos a 
alta tensão. Durante o trânsito da carga elétrica (elétrons) do catodo ao anodo ao longo do tubo se pode interferir em 
sua trajetória através da ação de campos elétricos e magnéticos, recurso empregado, por exemplo, por J. J. Thomson 
em 1897 para determinar a proporção entre a carga (e) e a massa (m) do elétron (e/m).

Figura:	Representação	esquemática	do	Tubo	de	Crookes,	1878	(à	esquerda).	À	direita	representação	da	deflexão	do	feixe	de	elétrons	que	
transitam	do	catodo	pro	anodo	(trajetória	semicircular	entre	AB)	pela	ação	de	um	campo	magnético	uniforme	(na	região	sombreada)	com	

ângulo	de	saída	de	45	graus.

 No Televisor de Tubo, bastante popular no século XX, a carga elétrica é acelerada pelo mesmo princípio do tubo de 
Crookes e o feixe de elétrons acelerado contra o anodo é defletido vertical e horizontalmente, como realizado por JJ 
Thomson, de maneira varrer toda a tela construindo as imagens quadro a quadro a partir da luz emitida no choque da 
carga contra os materiais que eletronicamente excitados pela incidência dos elétrons emitem luz.

 Considere o diagrama da trajetória representada na Figura (à direita) com respeito a dinâmica do movimento de um 
elétron. Exponha a respeito deste modelo segundo os aspectos:
I.	 Obtenha	uma	expressão	para	a	velocidade	do	elétron	ao	chegar	em	A	(equidistante	do	anodo	e	do	catodo)	tendo	sobre	

ele	atuado	a	tensão	V	entre	o	catodo	e	o	anodo.	Apresente	a	análise	dimensional	da	equação	obtida	para	verificar	sua	
adequação.

II.	 Determine	qual	a	direção	e	o	sentido	do	campo	magnético	que	deve	ser	aplicado	na	região	sombreada	em	relação	ao	
diagrama considerando o plano e a orientação do papel.

III.	Obtenha	a	intensidade	do	campo	magnético	B	em	termos	do	raio	R	da	trajetória	semicircular	AB	e	da	velocidade	em	A.		
Considere	que	durante	o	trecho	de	arco	de	círculo	a	tensão	entre	o	catodo	e	o	anodo	é	desligada.

IV.	Estabeleça	uma	breve	reflexão	entre	as	expressões	matemáticas	obtidas	e	informações	contidas	no	texto	relacionando	o	
experimento	de	JJ	Thomson	e	o	projeto/dimensionamento	de	uma	televisão	de	tubo.
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4) O modelo atômico de Niels Bohr para o átomo de Hidrogênio foi uma das revoluções da Física Moderna do início do 
século XX. As hipóteses had hoc de Bohr permitiram que se obtivesse uma derivação Física para as equações das 
séries espectrais conhecidas do final do século XIX. Considerando esse modelo aborde as seguintes questões em 
um breve texto expositivo de 10 linhas.
I.	 Considere	as	hipóteses	de	que	o	elétron:	tem	massa	desprezível	em	relação	ao	próton;	realiza		trajetória	circular	pela	ação	

da	força	de	Coulomb;	e	seu	movimento	satisfaz	a	quantização	do	momento	angular,	L,	segundo:	L	=	n(h/2π).	Obtenha	a	
expressão	para	o	raio	das	órbitas	permitidas	ao	elétron	(n=1,2,3...)	em	termos	do	número	quântico	principal	n.	

II.	 Obtenha	a	ordem	de	grandeza	do	volume	de	6	x	1023	átomos	de	Hidrogênio	no	estado	fundamental.	Considere	cada	um	
ocupando	a	região	de	uma	esfera	com	o	raio	de	Bohr	(raio	da	trajetória	com	n=1).	Comente	se	o	modelo	de	Bohr	poderia	
corresponder	a	um	corpo	tridimensional	como	uma	esfera.

III.	Calcule	a	ordem	de	grandeza	da	razão	entre	o	volume	ocupado	por	átomos	de	Hidrogênio	e	20	 litros	(0,020	m3) que 
corresponde	a	um	valor	próximo	ao	volume	molar	de	um	gás	ideal	nas	CNTP.	Interprete	o	resultado	também	em	termos	
da	distância	média	entre	átomos.

Assuma:	e	=	1,6	x	10-19	C,	m	=	9	x	10-31	kg,	h/2π	=	1,0	x10-34	Js,	π	=	3,	K	=	9	x	109 Nm2/C2,	ε0=	9	x	10-12	F/m	
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