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IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 
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X  Você dispõe de 04h (quatro horas) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão 
de respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I
Conceitos da vida cotidiana

 A metáfora é, para a maioria das pessoas, um recurso da 

imaginação poética e um ornamento retórico – é mais uma 

questão de linguagem extraordinária do que de linguagem 

ordinária. Mais do que isso, a metáfora é usualmente vista como 

uma característica restrita à linguagem, uma questão mais de 

palavras do que de pensamento ou ação. Por essa razão, a 

maioria das pessoas acha que pode viver perfeitamente bem 
sem a metáfora. Nós descobrimos, ao contrário, que a metáfora 

está infiltrada na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas 
também no pensamento e na ação. Nosso sistema conceptual 

ordinário, em termos do qual não só pensamos, mas também 

agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza. 

 Os conceitos que governam nosso pensamento não 

são meras questões do intelecto. Eles governam também 

a nossa atividade cotidiana até nos detalhes mais triviais. 
Eles estruturam o que percebemos, a maneira como nos 

comportamos no mundo e o modo como nos relacionamos com 

outras pessoas. Tal sistema conceptual desempenha, portanto, 
um papel central na definição de nossa realidade cotidiana.
 Para dar uma ideia de como um conceito pode ser metafórico 

e estruturar uma atividade cotidiana, comecemos pelo conceito 

de DISCUSSÃO e pela metáfora conceitual DISCUSSÃO É 

GUERRA. Essa metáfora está presente em nossa linguagem 
cotidiana numa grande variedade de expressões: 

 Seus argumentos são indefensáveis. 

 Ele atacou todos os pontos da minha argumentação.
 É importante perceber que não somente falamos sobre 

discussão em termos de guerra. Podemos realmente ganhar ou 
perder uma discussão. Vemos as pessoas com quem discutimos 

como um adversário. Atacamos suas posições e defendemos 

as nossas. Planejamos e usamos estratégias. Se achamos uma 
posição indefensável, podemos abandoná-la e colocar-nos numa 

linha de ataque. Muitas das coisas que fazemos numa discussão 
são parcialmente estruturadas pelo conceito de guerra.

 Esse é um exemplo do que queremos dizer quando 

afirmamos que um conceito metafórico estrutura (pelo menos 
parcialmente) o que fazemos quando discutimos, assim como 

a maneira pela qual compreendemos o que fazemos. 

(LAKOFF, G. & JOHNSON, M. Texto adaptado de Metáforas da vida 
cotidiana. Campinas: Mercado de Letras; São Paulo: Educ, 2002, p. 45-47.)
1) Ao longo do texto, percebe-se um posicionamento dos 

autores acerca do conceito de metáfora. Para eles, 
trata-se de algo que:
a)  está associado apenas a um recurso da imaginação 

poética ou de retórica.

b)  deve ser visto como um traço restrito à organização do 

pensamento humano. 
c)  revela o imaginário da natureza humana, como também 

o de outras espécies. 

d)  não está centrado só na linguagem, mas também 

interfere em ações do cotidiano. 

e)  não deve ser associado a elementos linguísticos, mas a 

ações extraordinárias. 

2) Em “Vemos as pessoas com quem discutimos como um 
adversário” (6º§), nota-se uma adequação de regência 
verbal em relação à norma. Desse modo, assinale a 
alternativa em que, na reescritura, NÃO se registra tal 
adequação. 
a)  Não vemos as pessoas de quem gostamos como um 

adversário.

b)  Vemos as pessoas de quem não nos lembramos como 

um adversário.

c)  Vemos as pessoas de quem nos referimos como um 

adversário.

d)  Vemos as pessoas que não nos ajudaram como um 

adversário.

e)  Vemos as pessoas a quem nos dirigimos como um 

adversário.

3) Entre os vocábulos destacados em “é mais uma questão 
de linguagem extraordinária do que de linguagem 
ordinária.”(1º§), percebe-se uma relação semântica de: 
a)  sinonímia.    d) equivalência. 

b)  complementação.   e) oposição.

c)  ratificação. 

Considere o período abaixo para responder às questões 
4 e 5. 

“É importante perceber que não somente falamos sobre 

discussão em termos de guerra.”(6º§),

4) Quanto à análise da estrutura sintática do período 
acima, é correto afirmar que: 
a)  “importante” é predicativo do sujeito. 

b)  a primeira oração tem sujeito oculto. 

c)  a segunda oração é coordenada. 

d)  todas as orações estão na forma reduzida. 

e)  a última oração possui sujeito indeterminado. 

5) A preposição destacada poderia ser substituída por 
todos os elementos abaixo, sem alteração de sentido, 
EXCETO:
a)  a respeito de.

b)  apesar de. 

c) relativamente a.

d)  acerca de.

e)  em relação a.

6) Em “Atacamos suas posições e defendemos as nossas.” 
(6º§), percebe-se a seguinte figura de linguagem: 
a)  antítese. 

b)  ironia.

c)  paradoxo.

d)  eufemismo. 

e)  personificação. 

7) Observe o emprego da concordância verbal em “Por 
essa razão, a maioria das pessoas acha que pode viver 
perfeitamente bem sem a metáfora.” (1º§). Assinale a 
alternativa que apresenta um exemplo de concordância 
justificado pela mesma razão do trecho em destaque. 
a)  Fui eu que lhe pedi ajuda.
b)  Faz algumas horas que ele partiu. 
c)  Qual de nós fará a prova? 

d)  O resto dos alunos deixou a sala suja. 

e)  Saiu o pai e o filho mais velho. 

8) O último parágrafo do texto: 
a)  amplia a argumentação proposta ao longo do texto. 

b)  contradiz as informações ilustradas no parágrafo 

anterior. 

c)  apresenta um dado novo que elucida as ideias 

apresentadas.  

d)  fragiliza a exemplificação feita pelos autores no texto.
e)  reforça as ideias apresentadas ao longo do texto. 

9) O período “Se achamos uma posição indefensável, 
podemos abandoná-la e colocar-nos numa linha de 
ataque.” (6º§) poderia ser reescrito sendo iniciado por 
“Se achássemos uma posição indefensável”. Todavia, 
essa nova construção exigiria que o verbo “poder” 
estivesse flexionado da seguinte forma: 
a)  pudéssemos.

b)  pudéramos.

c)  poderíamos.

d)  pudemos.

e)  poderemos.
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10) A frase “Eles governam também a nossa atividade 
cotidiana até nos detalhes mais triviais.” (2º§) estaria 
pontuada INADEQUADAMENTE com a seguinte 
reescritura: 
a)  Eles, até nos detalhes mais triviais, governam também 

a nossa atividade cotidiana.

b)  Eles, governam também a nossa atividade cotidiana, 

até nos detalhes mais triviais.
c)  Eles governam, até nos detalhes mais triviais, também 

a nossa atividade cotidiana.

d)  Eles governam também, até nos detalhes mais triviais, 
a nossa atividade cotidiana.

e)  Até nos detalhes mais triviais, eles governam também a 
nossa atividade cotidiana.

Texto II

Disponível em: http://lh3.ggpht.com/-vEC_S5nKDzM/Tt58LheiRHI/
AAAAAAAAAN0/8bM-vKjhRv0/image_thumb%25255B2%25255D.

png?imgmax=800 Acesso em 14/07/17)

11) A metáfora como figura de linguagem, apresentada 
no texto I, está explicitada no texto II por meio da 
aproximação do seguintes termos: 
a)  “preguiça” e “mãe”.

b)  “todos” e “vícios”.

c)  “mãe” e “mãe”.

d)  “mãe” e “respeitá-la”.

e)  “vícios” e “pronto”.

12) Em “É preciso respeitá-la”, nota-se uma referência 
enclítica do pronome obliquo. Assinale a alternativa em 
que está incorreta a colocação pronominal. 
a)  Ninguém me disse que você viria. 

b)  Me calaram com todas essas ofensas. 

c)  Que Deus o conduza! 

d)  Quando me deitei, sonhei com a prova. 
e)  Agarraram-na em um pedido de socorro. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

13) Numa pesquisa sobre o uso entre três produtos A, B e 
C, o resultado foi:

 150 dos entrevistados usam o produto A, 120 usam o 
produto B, 80 usam o produto C, 40 usam A e B, 50 
usam B e C, 45 usam A e C e 25 usam os três produtos. 
Se 70 entrevistados não utilizam os três produtos e 
todos opinaram uma única vez, então o total de pessoas 
entrevistadas foi:
a)  240

b)  350
c)  420

d)  310

e)  320

14) Sabe-se que 
5
3

 
de 20% do total de pessoas numa sala é  

 igual a 6, então o total de pessoas na sala é:
a)  40

b)  80

c)  50
d)  120

e)  100

15) De acordo com a lógica proposicional, a negação da 
frase “O advogado não foi convincente e a petição foi 
cancelada”
a)  Se o advogado foi convincente, então a petição não foi 

cancelada

b)  Se o advogado não foi convincente, então a petição não 

foi cancelada

c)  O advogado não foi convincente se, e somente se, a 

petição não foi cancelada

d)  Se a petição não foi cancelada, então o advogado foi 

convincente

e)  Se a petição foi cancelada, então o advogado não foi 

convincente

NOÇÕES DE ÉTICA E FILOSOFIA

16) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
I. Segundo o antropólogo Lévi-Strauss (2000), a 

passagem da natureza à cultura foi produzida pela 

instauração da lei, pela proibição do incesto, mediante a 

qual se estabeleceram as relações de parentesco e de 

aliança e o mundo humano, simbólico, foi construído. 
Essa orientação normativa da conduta, no entanto, é 

exterior ao indivíduo, de modo que a adequação ou não 

à norma estabelecida, bem como a variação de tempo e 

lugar, é que acaba definindo se o ato é moral ou imoral. 
II. A moral é apenas um conjunto de regras impostas aos 

indivíduos, mas a livre e consciente adesão a elas, 

razão pela qual um ato só pode ser considerado moral 

se passar pela aceitação da norma, ou seja, não é 

verdadeiramente moral o ato que for cumprido ou não 

mediante ameaça de  sanções, o que não significa que 
uma norma não possa ser questionada, mas também 

não pode ser persistentemente interrogada, porque isto 

pode levar à destruição da moral.

III. Segundo Gianotti, a flexibilidade existe, porém não pode 
levar a um relativismo em todas as formas de conduta: 

os direitos do homem, tais como em geral têm sido 
enunciado a partir do século XVIII, estipulam condições 

mínimas do exercício da moralidade. Por certo, cada 

um não deixará de aferrar-se à sua moral; deve, 

entretanto, aprender a conviver com outras, reconhecer 
a unilateralidade de seu ponto de vista. 

IV. Para ser moral um ato não deve ser livre, consciente, 

intencional e responsável. Isso cria um compromisso 

de reciprocidade e compromisso com a comunidade. o 

sujeito, assim, deve saber o que e por que faz, não deve 

ser coagido ou obrigado a fazer algo e, além disso, deve 

assumir a autoria do seu ato, reconhecendo-o como seu 
e respondendo pelas consequências de sua ação.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas

b) II e III, apenas

c) I e III, apenas

d) II e IV, apenas

e) I, II, III e IV
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17) Assinale a alternativa correta.
a) Os filósofos do racionalismo procuram pensar a dupla 

definição do homem como ser determinado e livre. Para 
eles, o homem é dotado de consciência moral enquanto é 
capaz de conhecer e decidir sobre suas ações, de modo 
que mesmo sofrendo influência da cultura, do tempo e 
do espaço, ele pode identificar estes condicionamentos

b) No século XX, os filósofos da corrente da Fenomenologia 
tematizaram a questão da liberdade visando a superar 

justamente a inclusão recíproca ou a antinomia 

determinismo-liberdade. Para eles, a liberdade não se 

efetivaria pela privilegiada atividade da consciência ou 

da razão, mas a partir de um sujeito situado no espaço 

e no tempo e capaz de se relacionar com o mundo e 

consigo mesmo

c) Por isso, ao invés de os filósofos desta teoria falarem 
em determinismo e liberdade, referem-se à facticidade 

(o fato de o sujeito estar no mundo, na forma de um 

corpo, com determinadas características psicológicas, 

pertencente a uma família, a um grupo social, situado 

num tempo e espaço que  escolheu) e à transcendência 
(o fato de o sujeito  estar no mundo apenas como 

as coisas estão, por isso seria capaz de superar tais 

determinações, não para negá-las, mas para lhes dar 
sentido)

d) O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 
relaciona a liberdade à compreensão do mundo. Para 

ele, esta seria a condição de nossa experiência no 

mundo, no sentido de que a natureza não seria um mero 

objeto no mundo, mas aquilo pelo qual o mundo existe 

para mim (“sou um corpo e não tenho um corpo”)
e) Jean Paul Sartre (1905-1980), um dos mais importantes 

representantes do existencialismo, destaca uma 

questão fundamental dessa corrente filosófica expressa 
na famosa frase: “A existência precede a essência”. 

Em sentido contrário às correntes tradicionais, que 

defendem uma essência e uma natureza humana 
regional, Sartre avalia que o homem, além de não ter 
uma natureza, é aquilo que se concebe e faz de si 

mesmo, após existir, porque, diferentemente dos outros 

animais, é o único capaz de se colocar fora de si e se 
autoexaminar

18) Leia atentamente o trecho a seguir e assinale a 
alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas.

 “Estamos, segundo inúmeros teóricos, na plenitude da 
___________ e a afirmação definitiva de um único modelo 
econômico/político. Fala-se, inclusive, no fim da história 
e a instauração definitiva do último “ismo” (__________). 
Estamos, também, na iminência de um novo século 

e de um novo milênio e, mesmo assim, boa parte da 

humanidade aguarda ainda por uma resposta ética/política/
social, capaz de lhe garantir uma vida digna e plena de 
paz. Apesar disso, muitos ainda insistem na ideia de que 

o espaço da política é um espaço reservado apenas para 

alguns, os denominados “políticos”. há ainda um amplo 
movimento de _______________ e descrença na política 
e nas possibilidades que a ação política pode produzir em 

termos da construção de uma sociedade mais justa (ética) 

e adequada ao bem-viver humano”.
a) Bipolarização – Socialismo – Valorização

b) Globalização – Socialismo – Apoio
c) Multipolarização – Capitalismo – Valorização

d) Globalização – Capitalismo – Desvalorização
e) Globalização – Socialismo – Desvalorização

19) Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:
I. Embora partindo de ideias do homem em estado de 

natureza, Rousseau não partilha da tese de que a 
natureza humana é má ou egoísta. Os homens não são 
inimigos por natureza, mas são naturalmente bondosos. 

Na base do conflito humano, quando este acontece, 
situa-se a propriedade privada; esta é a fonte geradora 

de atritos entre os homens.
II. Se há um estado de guerra, este é produto da relação 

entre as coisas e não entre os homens. Como em 
estado de natureza não há propriedade privada, a 
guerra originada pela propriedade também não reflete 
o estado de natureza. Rousseau define a guerra como 
uma relação de Estado a Estado, na qual os homens 
particulares tornam-se inimigos apenas por acidente.

III. Com essa ideia Rousseau se contrapõe às concepções 

que defendem de alguma forma o direito à escravidão. Em 

nenhum momento o escravo pode ser produto da guerra, 
porque esta não é uma relação de homem a homem. 
A guerra não concede nenhum direito que não seja 
necessário a seus fins, e os fins nunca são particulares; 
logo, para os particulares nenhuma consequência pode 
resultar após o fim da guerra da qual participam.

IV. Em Rousseau o homem é definido como livre e igual por 
natureza. Renunciar à liberdade equivale a renunciar à 

própria condição de homem. O princípio da liberdade é 
inalineável; a norma o imperativo da ação. O homem que 
Rousseau define como livre e igual por natureza, porém, 
revela-se numa existência bastante distante da natural. “o 

homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros”.
 Estão corretas as afirmativas:

a) I e II, apenas

b) II e III, apenas

c) III e IV, apenas

d) I, II e III, apenas

e) I, II, III e IV

20) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A relação capitalista da produção, que aparentemente 

parece livre, não passa de uma relação servil. Uma 

relação servil em que o capital está subordinado 

ao trabalho e o sujeito humano aos objetos por ele 
produzidos. O domínio do capital sobre o trabalho 
converte o produtor real em meio de produção de 

riqueza e esta não lhe pertence, mas lhe aparece como 
riqueza estranha. Quanto mais o trabalhador produz, 
mais objetos contrapõem-se a ele com poder hostil, os 
quais não lhe pertencem, mas o subordinam.

II. Uma segunda característica da alienação na sociedade 

capitalista está ligada à própria atividade produtiva do 

homem. A riqueza resultante da atividade produtiva 
pertence ao trabalhador, mas se contrapõe a ele como 
riqueza estranha e que o domina, a própria atividade 
vital do homem surge como uma atividade estranha. 
O estranhamento também resulta do fato de não ser o 
homem que emprega os meios de produção, mas os 
meios de produção empregarem o homem. 

III. Quando o trabalhador chega à fábrica, defronta-se com 
os meios de produção como uma força estranha que 
dele independe e que o domina. Um meio pelo qual 

a atividade vital do homem se converte em atividade 
estranha é a própria divisão do trabalho. Pela divisão 
do trabalho a atividade humana transforma-se em 
atividade maquinal, unilateral; uma atividade separada 

do pensamento e idêntica ao agir animal. 

IV. A atividade maquinal não oferece satisfação ao 

trabalhador, mas, ao contrário, o trabalho lhe aparece 
como atividade estranha, que não o realiza, mas que 
o nega, desgasta suas energias físicas e mentais. O 

trabalhador que vende sua força de trabalho por um 
salário não se afirma no trabalho, não desenvolve 
livremente suas energias físicas e mentais, mas as 

esgota. O trabalhador se sente em si, livre, fora do 
trabalho, e quando trabalha sente-se estranho, fora de si.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas

b) II e III, apenas

c) III e IV, apenas

d) I e III, apenas

e) II e IV, apenas
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO

21) “[...] que uns sertanistas da mesma comarca [de São 
Paulo] tinham feito um descobrimento no sertão que 
dava esperanças de grandezas de ouro e que este era 
em um sítio muito perto do Paraguai...” (CANAVARROS, 
Otávio. O poder metropolitano em Cuiabá (1727-1752). 
Cuiabá: UFMT, 2004, p. 168).

 Tal trecho é encontrado nas cartas trocadas entre o 
conselho ultramarino e o rei D. João V e se referem 
aos anos iniciais da atual cidade de Cuiabá. Analise as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:
I. As minas do Coxipó – Mirim, reconhecidas inicialmente 

por bandeirantes paulistas e os chamados “reinóis”, deu 
inicio em 1722 ao Arraial Senhor Bom Jesus de Cuiabá, 
e em 1727 foi nomeada Vila.

II. É sabido que a constituição populacional do Arraial 

Senhor Bom Jesus de Cuiabá, e posteriormente, da Vila 
Real de mesmo nome, se caracterizava pela mescla 

entre indígenas, africanos escravizados, portugueses, e 

imigrantes de diversas áreas da colonia, principalmente 

da capitania de São Paulo.

III. Após a nomeação da Vila Real Senhor Bom Jesus 
de Cuiabá inúmeras outras Vilas foram fundadas 
na Capitania de Mato Grosso devido a mineração, 
caracterizando-se como uma das mais populosas 

regiões da Colônia.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I apenas

b)  II e III apenas

c)  I e III apenas

d)  II apenas

e)  I e II apenas

22) Leia o relato a seguir:
 “[...]a gente delle logo se poz em fugida, mas apezar disso 

foram seguidos e neste dia ficaram prezos alem dos três 
negros, 32 pessoas mais entre homens, mulheres, rapazes 
e raparigas, dos quaes huns eram Índios, outros *Caborés 
[...]”  (“Diário da Diligência que por ordem do Illustrissimo 

e Excellentissimo João d’Albuquerque de Mello Pereira e 
Cáceres, Governador e Capitão General da Capitania de 
Mato Grosso, se fez no ano de 1795)
*Caboré: Ave; mestiço de negro com índio, cafuzo. 

 Sobre a influência indígena e Negra na formação Cultural 
Mato-Grossense, assinale a alternativa incorreta:
a)  Alguns dos aspectos da influência dessas culturas se 

evidenciam ainda hoje tanto nos aspectos físicos como 
culturais, por exemplo o Siriri

b)  Muito da relação que se estabelece entre negros e 

indígenas se deu através do processo histórico de 
constituição das Vilas e Arrais, e posteriormente de 

cidades, considerando que sem a força desses povos, 

o que conhecemos atualmente como Mato Grosso  não 
existiria

c)  Muitos dos quilombos que se formaram no período 

colonial em Mato grosso abrigavam tanto escravos 

fugidos como indígenas, fosse pela possibilidade de 

melhor viver que o agrupamento em si permitia aos 
indígenas desterrados, fosse pela captura dos mesmos 

efetivada pelos quilombolas

d)  Pouco influenciaram a formação mato-grossense, 
considerando que a grande maioria da ascendência da 

região é proveniente do migrantes sulistas, que, em sua 

maioria, são descendentes de europeus

e)  Como primeiros povoadores do Brasil e também 

do Mato grosso, as inúmeras etnias indígenas que 
habitavam a região Centro-Oeste brasileira ainda vivem 
em constante luta pela permanência de suas terras, 

bem como de sua cultura

23) Sobre as consequências da Guerra do Paraguai  (1864-
1870) para o Império do Brasil e a província do Mato 
Grosso assinale a alternativa incorreta:
a)  Alterou as fronteiras físicas e políticas do Mato Grosso 

de maneira expressiva, abrindo novos mercados para a 

região, como as casas de comércio, e,  de maneira geral, 

influenciou  positivamente os movimentos abolicionistas
b)  A principal consequência a região do Mato Grosso foi 

a reabertura do rio Paraguai, que permitiu a entrada e 

saída de mercadorias, fomentando novas atividades 

econômicas, tanto para o Mato Grosso, como para o 
Império

c) Após a Guerra da Tríplice Aliança, o Império brasileiro 
pode ter acesso ao oceano Pacífico o que possibilitou 
novas frentes de comércio e desenvolvimento 

econômico ao Império, como a exportação de peixes e 

ervas para os Estados Unidos e Ásia

d)  Após o fim do conflito e a derrota do Paraguai, a 
navegação pelo Rio da Plata permitiu a melhor 
integração entre o a província do Mato Grosso e a Capital 
do Império, Rio de Janeiro, diminuindo a distancia entre 
os dois centros

e)  A demografia da Província se alterou em consequência 
dos imigrantes que ali se instalaram, alguns vindos 

do Paraguai, outros, que após lutarem na Guerra, se 
fixaram na região

24) Observe o mapa e assinale a alternativa correta:

Mapa de divisão Geoeconômica.
Legenda:

1-Amazônica

2-Centro-Sul

3- Nordeste
 

a)  O Mapa apresenta as divisões dos biomas brasileiros, 

nesse caso o Mato Grosso apresenta dois diferentes 
ecossistemas

b)  O Mapa apresenta uma divisão pouco estudada e 

discutida na área da Geografia, no caso a divisão 
econômica dos Estados

c)  As divisões apresentadas no mapa propõem uma 

substituição das fronteiras estabelecidas e reconhecidas 
pelo IBGE, caracterizando uma nova vertente dos 
debates geográficos atuais, assim, o Mato grosso 
sofreria mais uma divisão em seu território

d)  Caracterizando as variedades climáticas do território 

brasileiro este mapa destaca a seca predominante na 

região nordeste

e)  Proposto pelo geógrafo Pedro P. Geiger , o mapa divide 
o território brasileiro por regiões geoeconômicas e 

considera o processo histórico de formação do território 
e as atividades econômicas principais de cada região
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25) “O curto primeiro subperíodo, de 1964 a 1967 é 
marcado por uma política de certa maneira ambígua, 
já que muitos municípios foram extintos, mas muitos 
outros foram criados. O estado do Amazonas criou 212 
municípios em 1963, mas em 1964 viu extintos 252 [...]” 
(Cataia, Márcio Antonio.)  Durante a ditadura do regime 
militar no Brasil novas politicas e programas sociais 
foram implementados, visando o desenvolvimento 
e integração da nação. A respeito destas afirmações 
assinale a alternativa correta:
a) Alguns desses projetos como o Programa Estratégico 

de Desenvolvimento (PED) e I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND), tinham como objetivo o 
controle da inflação e do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro, e outros como o Projeto Brasil - Potência 

(PBP), foi responsável pela implementação de 

infraestruturas em regiões como Mato Grosso, visando 
o recebimento de Capital privado

b) As intenções principais dessas políticas eram transformar 

o Brasil em uma economia independente, uma das 

alternativas para isso foi se desvincular das normas 

estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)

c) Como parte dos programas de desenvolvimento muitas 

cidades no Mato Grosso foram fundadas e vários 
contingentes vieram ocupá-las, devido a boa infraestrutura 

realizada para abrigar essa nova população, atualmente  

a economia agrária mato-grossense é voltada para o 

pequeno produtor

d) Tais programas econômicos deram destaque à 

presença indígena nas regiões a serem impulsionadas, 

respeitando seu direito a terra. Atualmente, a situação 

dos indígenas no Brasil foi resolvida pacificamente
e) A divisão do Mato Grosso Uno, entre Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul, se desenrolou após o Regime 
Militar no Brasil, caracterizando uma realização das 

elites de Campo Grande

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

26) Para a realização de cópia de segurança (backup) pode-
se como procedimento escolher um dos seguintes 
tipos de backup:
a)  preferencial ou circunstancial

b)  diferencial ou incremental

c)  preferencial ou fundamental

d)  assistencial ou incremental

e)  diferencial ou fundamental

27) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica 
corretamente uma das características técnicas básicas 
da Intranet:
a)  não utiliza os mesmos protocolos da Internet

b)  utiliza qualquer endereço de IP (Internet Protocol)
c)  é restrita a um local físico

d)  não permite o compartilhamento de arquivos
e)  não usa o recurso de redes de área local LAN (Local 

Area Network)

28) Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a 
alternativa que apresenta a fórmula correta que está 
embutida na célula C2:

A B C
1 30 20 10

2 40 50 25

a)  =MÉDIA(A1:B2)+SOMA(A1:C1)

b)  =SOMA(A1:B2)-MÉDIA(A1:C1)

c)  =SOMA(A1:B2)+MÉDIA(A1:C1)

d)  =SOMA(A1:C1)-MÉDIA(A1:B2)

e)  =MÉDIA(A1:C1)+SOMA(A1:B2)

29) Quanto às teclas de atalho do Microsoft Word 2016 (em 
inglês) e suas respectivas ações assinale, de cima para 
baixo, o preenchimento correto entre os parênteses, 
considerando a letra V para verdadeiro e a letra F para 
falso:
   (  ) Ctrl + E   centralizar texto

   (  ) Ctrl + U   sublinhado
   (  ) Ctrl + O   fechar
a)  V V V

b)  V V F

c)  V F V 

d)  F V V

e)  F F F

30) Quanto às ferramentas e aplicativos de navegação e 
de correio eletrônico, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta (de cima 
para baixo):
(  ) enquanto o protocolo SMTP é para envio, o POP3 é 

para receber e-mails.

(  ) o correio eletrônico é tipicamente uma ferramenta de 

comunicação síncrona.

(  ) o IP (Internet Protocol) possui atualmente somente as 

versões IPv4 e IPv6.

a)  V - F - V

b)  V - V - F

c)  V - V - V

d)  F - F - V

e)  F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) As três leis descobertas por Kepler para o movimento 
planetário serviram de base para Newton desenvolver a 
mecânica e a lei da gravitação universal. Considere as 
afirmações abaixo que relacionam as três leis de Kepler 
e a mecânica newtoniana.
I. A lei das órbitas elípticas decorre da dependência 

da força gravitacional entre o sol e cada planeta com 

inverso do quadrado da distância 

II. A lei das áreas decorre da conservação do momento 

angular no movimento dos planetas em torno do Sol.

III. A lei da proporção entre o cubo do raio médio da órbita 

com o quadrado do período de revolução independe  da 

força gravitacional variar com o inverso do quadrado da 

distância entre os corpos. 

IV. A lei da proporção entre o cubo do raio médio da órbita 

e o quadrado do período de revolução pode ser utilizada 

para obter a massa do Sol a partir das trajetórias e 

períodos dos planetas do sistema solar.

 É correto o que se afirma em:
a)  I, II, III apenas

b)  I, II, IV apenas

c)  I, III, IV apenas

d)  II, III, IV apenas

e)  IV apenas
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32) Em 1798 o cientista Henry Cavendish realizou uma 
medida acurada da massa da terra, e, portanto, de 
sua densidade e mesmo da constante gravitacional 
(‘Experiments to determine the Density of the Earth’, 
Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London, 88 p.469-526, 1798), parâmetro muito 
importante para o avanço do entendimento geológico 
de nosso planeta.

 Nas vizinhanças da Terra, onde altura do corpo em 
relação ao centro de massa do planeta pode ser 
aproximada pelo valor do raio da Terra, a igualdade 
entre a força peso e a Lei da Gravitação Universal 
de Newton permite associar o valor da aceleração 
da gravidade g com a constante da gravitação 
universal G=6,7x10-11m3/kg.s2, a massa e o raio da 
Terra. Considerando g=10m/s2, π=3, e que a Terra é 
uma esfera de volume V=4πR3/3 com raio médio de 
cerca de 6400 km, calcule a densidade do planeta. 
Dos valores abaixo o que mais se aproxima para o 
valor obtido é:
a)  0,5 g/cm3

b)  1g/cm3

c)  5 g/cm3

d)  10 g/cm3

e)  15 g/cm3

33) Assinale a alternativa correta.
 Realiza-se um experimento didático de choque 

unidimensional entre dois corpos de massas M e 
m, onde M = 2m, que flutuam sobre um trilho de ar 
(atritos são considerados desprezíveis). Os corpos 
são inicialmente impulsionados um contra o outro por 
molas de constante elástica k a partir de uma mesma 
deformação x das molas  (novamente desconsiderando-
se forças dissipativas). A distância entre os corpos 
é muito maior que os comprimentos de elongação 
das molas. Ao se encontrarem o uso de uma massa 
aderente sobre um deles permite que o choque seja 
perfeitamente inelástico. As velocidades antes e após 
o choque pode ser avaliada por um sistema de foto de 
longa exposição e um estroboscópio. A velocidade do 
conjunto dependerá da velocidade inicial e, portanto, de 
k e de x, com respeito ao valor da massa m a velocidade 
do conjunto após o choque:
a)  Não dependerá de m

b)  Dependerá do inverso de m

c)  Dependerá do quadrado de m

d)  Dependerá de raiz de m

e)  Dependerá do inverso da raiz quadrada de m

34) Um experimento simples para determinar o tempo de 
reação de pessoas consiste em se deixar uma régua 
cair por entre os dedos de uma pessoa. Mede-se a 
distância que a régua desce que está associada ao 
tempo que a pessoa demorou para perceber e reagir à 
queda fechando a mão e parando a régua.

Figura: Representação do experimento enunciado para medir o 

tempo de reação da pessoa com a mão mais abaixo na imagem. 

Imagens: https://www.ciensacao.org.

 Para um tempo de reação médio de 0,1s, considerando 
g = 10m/s2, a distância de queda da régua é de
a)  1 cm

b)  5 cm
c)  10 cm 

d)  15 cm
e)  20 cm

35) Abaixo temos o arranjo de um experimento de baixo 
custo desenvolvido para estudo do modelo de queda 
livre e do erro estatístico gaussiano em medidas de 
tempo. A esfera metálica está presa a um eletroímã e 
então passa durante a queda livre por dois sensores 
posicionados em S1 e S2 que consistem de fotodiodos 
cujo sinal é controlado por uma placa Arduíno 
programada para calcular o tempo gasto pela esfera 
durante o deslocamento entre os sensores. 

Figura: Esquema da montagem do experimento de queda livre. 

Revista Brasileira de Ensino de Física, v.35, n. 2, 2506 (2013).

 Se d = 2,45cm e considerando g=10m/s2, para que 
o tempo médio obtido no equipamento nas muitas 
realizações do experimento seja de 200ms, a distância 
entre os sensores deve ser aproximadamente: 
a)  7 cm

b)  17 cm

c)  34 cm

d)  51 cm
e)  60 cm
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36) O problema da Braquistócrona (do grego brakhisto 
- o mais curto, e chronos - tempo) foi proposto como 
desafio por Johann Bernoulli à comunidade científica 
em 1696 que podemos enunciar como:

 “Entre os muitos (infinitos) caminhos (trajetórias) 
possíveis entre dois pontos A e B (não verticalmente 
alinhados) as alturas distintas em um sistema de um 
corpo em um campo gravitacional uniforme inicialmente 
parado, qual deles terá o menor tempo de percurso?”

 Esse famoso problema de mecânica e cálculo 
das variações motivou um vídeo-demonstração 
popularizado nas redes sociais feito por Michael 
Stevens em seu canal de ciência que hoje conta com 
mais de 12 milhões de inscritos e mais de 1bilhão de 
visualizações.

Figura: Três corpos (discos) descem simultaneamente de 

A a B segundo três trajetórias independentes (os trilhos 
estão dispostos lado a lado): (1) reta, (2) cicloide e (3) dois 

trechos retos (um vertical e um horizontal) conectados por 
arco de circunferência. Os corpos são abandonados em A 

simultaneamente pelo mecanismo que os prende. 

Fonte: Canal youtube Vsauce, https://www.youtube.com/
watch?v=skvnj67YGmw, à direita figura após tratamento de imagem.

 Desconsiderando eventuais desvios devido a forças 
resistivas assinale a alternativa correta:
a)  Os corpos chegam todos juntos, pois a gravidade é uma 

força conservativa e todas as velocidades finais são 
iguais

b)  A trajetória mais rápida terá velocidade final maior e a 
trajetória mais lenta terá velocidade final menor

c)  A trajetória (3) tem um trecho vertical que, portanto, faz 
com que ganhe velocidade mais rapidamente que, por 
ser mantida no trecho reto, a fará chegar primeiro

d)  A trajetória (1) é a mais curta, e, portanto, será aquela 

realizada em menor tempo, entretanto a velocidade final 
do corpo é a mesma das demais

e)  A trajetória (2) é aquela que será percorrida em menor 

tempo, entretanto a velocidade final do corpo é a mesma 
dos demais

37) Dois corredores A e B seguem padrões cíclicos no perfil 
de velocidades registrado no gráfico abaixo durante 
uma competição.

Figura: Perfil de velocidades ao longo do tempo para os 
corredores A e B. O ciclo completo do corredor A demora 0,6 

h, o ciclo completo do corredor B demora 1,2h. O perfil do 
corredor A é parabólico, do corredor B temos retas.

 Admitindo que estes ciclos de velocidade se repitam 
indefinidamente até que acabe a corrida Taquaral Trail 
Run de 12km no município de Cáceres/MT, o número 
aproximado de meios ciclos e o tempo em que a prova 
será completada por cada corredor será:
a)  A: 5,33 meios ciclos, 1h; B:  2,7 meios ciclos, em pouco 

mais de 1,0h
b)  A: 3,33 meios ciclos, 1,5h; B: 1,7 meios ciclos, em pouco 

mais de 1,5h
c)  A: 5,33 meios ciclos, 2h; B: 3,4 meios ciclos, em pouco 

mais de 1,5h
d)  A: 3,33 meios ciclos, 1h;  1,7 meios ciclos, em pouco 

mais de 1,0h
e)  A: 5,33 meios ciclos, 1,5h; B: 2,7 meios ciclos, em pouco 

mais de 1,5h
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38) Como se sabe da vida prática um parafuso ou uma 
rosca quando oxidado podem concentrar forças 
resistivas bastante altas. Considere a situação em que 
uma pessoa ira utilizar o seu peso subindo sobre uma 
chave de boca no ponto indicado por X no desenho 
abaixo.

Figura: Chave de roda esquemática. Adaptado de Tramontina, 
http://www.tramontina.com.br

 Suponha que a chave tem dimensões A=15cm, B=30cm, 
C=6cm, a pessoa tem massa de 70kg. O diâmetro 
da rosca do parafuso, onde se aplica a força efetiva 
de resistência nos sulcos, é de 1cm a força efetiva é 
perpendicular ao eixo de rotação do parafuso. Com a 
chave paralela ao chão (90o com a vertical) ocorre a 
iminência do destravamento do parafuso. Considere 
g = 10m/s2, e se, necessário, √409 ≈ 20  e √73 ≈ 8,5. 
Assinale a alternativa correta
a)  A força de resistência nos sulcos do parafuso é 

equivalente ao peso de um corpo 5,0 toneladas
b)  A força de resistência nos sulcos do parafuso é 

equivalente ao peso de um corpo 4,0 toneladas

c)  A força de resistência nos sulcos do parafuso é 

equivalente ao peso de um corpo 3,0 toneladas

d)  A força de resistência nos sulcos do parafuso é 

equivalente ao peso de um corpo 2,8 toneladas

e)  A força de resistência nos sulcos do parafuso é 

equivalente ao peso de um corpo 2,1 toneladas

39) Em laboratórios é muito comum o emprego de 
centrífugas para acelerar o processo de decantação de 
particulados suspensos em solução ou de separação 
de líquidos em misturas. Para um experimento didático 
prende-se ao eixo de uma centrífuga de eixo R = 10cm 
através de um pino posicionado muito próximo a uma 
das arestas de um quadrado de acrílico uniforme de 
lado a=3cm e massa de 100g.

Figura: Acima: Centrífuga parada, abaixo: Centrífuga em 

rotação no referencial (não inercial) do corpo em que ocorre 

a inclinação do corpo de um ângulo θ em relação a condição 

anterior. O Eixo da centrífuga roda em relação ao eixo 

representado em preto.

 

 Se o atrito entre o corpo e o pino que o fixa ao eixo rotor 
é desprezível, considerando π=3, e que a inclinação do 
corpo seja de θ = 45o com a centrífuga em operação, 
a respeito da frequência de rotação da centrífuga e a 
dependência do resultado com as dimensões do corpo, 
assinale a alternativa correta.:
a)  100 rpm, resultado que independente da massa e das 

dimensões do corpo

b)  200 rpm, resultado que depende da massa do corpo

c)  500 rpm, resultado independente da massa e das 
dimensões do corpo

d)  800 rpm, resultado que depende da massa do corpo

e)  1000 rpm, depende da massa e das dimensões do 

corpo
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40) Com a tecnologia dos dispositivos eletrônicos móveis 
o desenvolvimento de experimentos caseiros de 
baixo custo com razoável precisão se mostra como 
um interessante paradigma de ensino. Abaixo um 
experimento simples com um tablet dentro de uma 
sacola (disposto paralelamente ao chão para reduzir 
os efeitos de corpo extenso), configurando um pêndulo 
simples.  A distância do dispositivo ao ponto de fixação 
é de cerca de 40cm. Os dados de leitura do acelerômetro 
do dispositivo foi realizado por meio de um aplicativo. 
A janela de dados de pouco mais de 8s considerada faz 
com que os efeitos de dissipação por atrito sejam menos 
significativa. Com o ajuste por mínimos quadrados se 
obteve a função a=0,85sen(4,9t).

Figura: dados do acelerômetro colhidos para um pêndulo 
construído com um Ipad (disposto horizontalmente) em uma 
sacola e o software PASCO oscilando em uma sacola com 
comprimento de 40cm. Os dados foram coletados em uma 

amostragem de 200Hz.

 Considerando o modelo de pêndulo simples ideal esse 
experimento permite calcular o valor para a aceleração 
da gravidade como sendo aproximadamente:
a)  9,60

b)  9,70

c)  9,80

d)  9,90

e)  10,0

41) No diagrama abaixo temos o desenho em escala de 
um automóvel. As linhas cinzas indicam a posição das 
molas dianteiras e traseiras bem como do centro de 
massa do automóvel (posicionado na intersecção entre 
as duas faixas cinzas correspondentes). Em virtude do 
motor ser um dos componentes de maior massa em 
carros de tração dianteira o centro de massa em geral 
fica mais próximo da frente (onde ele é disposto) do 
que da traseira.

Figura: Representação adaptada a partir de desenho em escala 
de automóvel Renault Caravele 1962. http://renaultcaravelle.com/.

 Admita que as molas tanto traseiras quanto dianteiras 
tenham mesmo comprimento e que o carro é regulado 
para estar no nível (prumo) com a mesma compressão 
sobre todas elas. Sobre as constantes elástica das 
molas dianteiras, kD, e traseiras, kT, assinale a alternativa 
correta.
a)  k

D
 = k

T

b)  k
D
 = 0,34 k

T

c)  k
D
 = 0,83 k

T

d)  k
D
 = 1,2 k

T
   

e)  k
D
 = 2 k

T
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42) Para determinar a velocidade do som em um 
experimento didático simples foram analisadas as 
ondas de som  estacionárias (harmônicos) produzidas 
em um tubo cilíndrico aberto de 20cm geradas a partir 
de um tapa dado em uma de suas extremidades. 
Durante a produção do som um dos lados do tubo 
fica fechado pela mão. O espectro sonoro foi captado 
através de um microfone  introduzido dentro do tubo 
e ligado a um software de análise das intensidades de 
cada frequência, sendo obtido o espectro sonoro da 
figura.

Figura: Espectro obtido no experimento. As frequências de 

cada pico estão representadas. Adaptado de: Física na Escola, 

v. 4, n. 1, 2003

 Considere a velocidade de propagação da onda de som 
utilizando as medidas do primeiro e o terceiro harmônico 
apenas, o valor médio delas é de aproximadamente:
a)  320 m/s
b)  330 m/s
c)  340 m/s
d)  350 m/s
e)  360 m/s

43) Considere uma barragem plana como a do esquema da 
Figura.

Figura: Representação esquemática de barragem plana, Mauro 

S. D. Cattani, “Elementos de Mecânica de Fluidos”, Ed. Edgard 

Blucher Ltda.
 O elemento diferencial da força exercida pelo fluido a 

uma altura z em relação ao fundo segue a expressão dF 
= p(z)dA, com dA = Ldz (elemento de área da barragem 
de largura L). A pressão p(z) é dada pela lei (ou teorema) 
de Stevin. A partir da integração da força ao longo da 
coordenada z de z=0 até a altura da coluna d’água, z=h 
temos a força total exercida pela coluna de água de 
altura h sobre a barragem.

 Considere uma barragem de comprimento L=20m,  
h=20m, e os valores de densidade da água de d=1000kg/
m3 e g=10m/s2. A expressão matemática da força total 
sobre a barragem devida  a coluna d’água e seu valor 
físico para essa particular barragem são dados por:
a)  F=  dgLh2/2; 4,0x107 N

b)  F = dghL2;    8,0x107 N

c)  F = dg h3/3;   2,2x107 N

d)  F = d g V; É preciso ainda saber o volume V total do 

reservatório

e)  F = dgh; 2,0x105 N

44) A variação do volume de bolhas de ar em um meio 
líquido como o sangue depende da pressão do meio 
externo sobre as paredes da bolha e está associada a 
problemas graves de saúde como a embolia pulmonar 
gasosa, e consiste de um problema muito estudado na 
literatura médica, biológica e biofísica.

 Considere que pequenas bolhas de gás ideal são 
formadas no fundo de um recipiente com uma coluna 
de água de 20cm. Ao se desprenderem do fundo irão 
pela ação do empuxo serem trazidas à superfície que 
está à pressão de 1atm = 105Pa. Considere a densidade 
da água de 1000 kg/m3 e g = 10m/s2. A temperatura do 
fluido ao longo do recipiente é constante. O aumento 
percentual no volume da bolha será de:
a)  200%
b)  50%
c)  20%
d)  2%
e)  0,2%

45) A “Lei de resfriamento de Newton” consiste de um 
modelo simples para a dinâmica da temperatura T  
de um corpo inicialmente a uma temperatura T0, que 
troca calor com o ambiente, a uma temperatura TR 
< T0, em uma taxa proporcional apenas à diferença 
entre a temperatura do corpo e do meio exterior.  A 
taxa de condução do calor entre o corpo e o meio que 
depende de características físicas como a superfície 
de contato entre o corpo e o meio é contabilizada em 
termos efetivos pela constante positiva k. A equação 
do modelo está representada na imagem abaixo. No 
gráfico temos o resultado do experimento conduzido 
para uma pequena quantidade de glicerina (10 cm3) em 
um tubo de ensaio a uma temperatura inicial T0=100oC 
sendo a temperatura do ambiente TR = 21oC. O perfil 
observado é aproximadamente exponencial.

Figura: Evolução da temperatura de uma amostra de 10 cm3 de 

glicerina. Adaptado de Rev. Brasileira de Ensino de Física, vol. 

21, no. 1, 1999, p.116.

 Considerando 1/e = 0,37. O valor da constante k para 
esse experimento é de aproximadamente:
a)  2 x 10-2 1/s
b)  5 x 10-2 1/s
c)  1 x 10-3 1/s
d)  4 x 10-2 1/s
e)  3 x 10-3 1/s
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46) James P. Joule em junho de 1849 publicou o trabalho 
sob o título On the mechanical equivalent of Heat (Sobre 
o equivalente mecânico do calor), encaminhando de 
maneira determinante o estabelecimento da Lei da 
Conservação da Energia em meados do século XIX. 
Em sua última conclusão após a série de experimentos 
Joule escreve:

 [Conforme demonstrado pelos experimentos contidos 
neste trabalho:] A quantidade de calor capaz de aumentar a 
temperatura de uma libra de água [0,45kg] de 1oF necessita 
para sua realização uma quantidade de energia mecânica 
correspondente àquela disponível na queda de uma massa 
de 772 libras [350kg] a uma distância de um pé [30,5cm].

 Adaptado de James Prescott Joule Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London Vol. 140 

(1850), pp. 61-82. 

 Por definição a unidade caloria que foi inventada para 
medir calor tinha como referência o calor específico 
da água, c =1 cal/goC. Ao passo que joule é a unidade 
derivada para energia na mecânica. A equivalência 
entre duas quantidades físicas só pode se dar se elas 
puderem ser convertidas uma na outra. Dados: pontos 
do gelo e do vapor na escala Farenheit, respectivamente: 
32oF e 212oF, considere g=10m/s2. A conclusão de Joule 
leva aproximadamente a:
a)  1 cal = 4,1 J
b)  1 cal = 3,7 J
c)  1 cal = 3,9 J
d)  1 cal = 4,5 J
e)  1 cal = 4,3 J

47) A hidreletricidade ocupa posição central na matriz 
energética brasileira. A usina de Itaipu em particular 
é a maior usina hidrelétrica em operação no país e 
conta com um desnível (em relação às turbinas) para 
seu nível máximo de cerca de 200 m.  A densidade 
da água é de 1kg/litro, admitindo o caso com o 
reservatório em sua capacidade máxima e que não 
houvesse perda de energia na cadeia de transformação 
da energia potencial da água em energia elétrica e no 
seu transporte ao local de consumo, a quantidade de 
litros de água que precisaria atravessar as turbinas da 
usina para abastecer a energia elétrica consumida por 
um chuveiro de 7500W operando a 80% de sua potência 
máxima durante um banho de 10min é de:
a)  37,5 litros
b)  560 litros
c)  1800 litros

d)  2250 litros
e)  18500 litros

48) Em meados do século XVIII o conceito de calor especifico 
e de calor latente não estavam ainda formulados, tarefa 
que foi resolvida entre 1761 e 1772 com trabalhos dos 
físicos Joseph Black e Johan Carl Wilcke. Por volta de 
1749 predominava a expectativa de que a temperatura 
de equilíbrio térmico sempre estaria na proporção das 
massas ou dos volumes das substâncias, sem menção 
à essa característica intrínseca dos materiais.

 “Conforme demonstrou o químico escocês Joseph Black 
(1728 - 1799) em uma de suas célebres experiências 
(…) em 1757, ao misturar água a 78oC com a mesma 
quantidade de gelo a 0oC, observou que o gelo se fundiu 
todo mantendo-se, no entanto, em 0oC.”

“A crônica do Calor: Calorimetria”, J.M.F. Bassalo, Revista 
Brasileira do Ensino de Física, Vol. 14 (1), 1992, p. 29.

 Em experimentos de calorimetria são comuns desvios 
sensíveis entre valores observados e calculados com 
modelos ideais. Considerando o experimento de Black 
narrado por Bassalo segundo o modelo ideal em que 
há apenas trocas de calor entre a água, calor específico 
de 1 cal/goC, e o gelo, calor latente de fusão de 80 cal/g, 
assinale a alternativa que representaria a expectativa 
teórica ideal.
a)  No equilíbrio térmico ainda haveria 10% da massa inicial 

de gelo

b)  No equilíbrio térmico ainda haveria 2,5% da massa 
inicial de gelo

c)  O equilíbrio térmico ocorreria em 39 oC

d)  O equilíbrio térmico seria estabelecido a 0,25 oC

e)  O equilíbrio térmico seria estabelecido a 10 oC

49) O máximo trabalho, e portanto a máxima eficiência, 
que se consegue extrair de uma máquina térmica é 
obtido pelo ciclo de Carnot que teria eficiência 100% 
apenas se o reservatório térmico frio estivesse a 0K 
(a impossibilidade disso é conhecida como segunda 
Lei da Termodinâmica). O emprego prático do ciclo de 
Carnot é inviabilizado de aplicações em virtude das 
trocas de calor entre a fonte quente e a fonte fria se 
darem em processos isotérmicos que acabam limitados 
pelo excessivo tempo que demandariam. 

 A máxima eficiência acessível de uma máquina térmica 
operando entre os reservatórios de temperatura a 27oC 
e 127oC é
a)  5%
b)  17%
c)  25%
d)  33%
e)  72%

50) O consumo energético primário da humanidade 
(energia extraída das fontes entre elas, por exemplo, 
petróleo, carvão, gás e fontes renováveis) é estimado 
hoje estar por volta de 500EJ por ano (E, exa, 1018).  Por 
sua vez a energia solar total irradiada anualmente sobre 
o planeta terra é de cerca de 4x106 EJ.

 Em caráter de comparação de escala, se utilizássemos 
cada uma dessas duas quantidades anuais de energia 
separadamente (consumo primário da humanidade e 
solar) para aquecer idealmente toda a água disponível 
na Terra,  de cerca de 1 x 109 km3 (considerando que 
estivesse em estado líquido com calor específico 
de 4J/goC, densidade d=1000kg/m3), a elevação da 
temperatura da água seria da ordem de: 
a)  10-1 oC (humanidade) e 1 oC  (Sol)

b)  10-1 oC (humanidade) e 103 oC (Sol)

c)  10-2 oC (humanidade) e 10 oC (Sol)

d)  10-3 oC (humanidade) e 10 oC (Sol)

e)  10-4 oC (humanidade) e 1 oC (Sol)
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51) A velocidade de deriva de elétrons que participam da 
corrente elétrica no interior de um condutor é muito 
mais baixa que a própria velocidade do movimento 
térmico (velocidade de Fermi da ordem de 103 m/s) e, 
evidentemente, muito mais baixa do que a velocidade 
da luz (da ordem de 108 m/s).

 A corrente elétrica pode ser relacionada com densidade 
de elétrons livres do fio, que para o cobre é de 8,5×1028 
elétrons por metro cúbico, da área de seção do fio e da 
carga elementar do elétron, 1,6×10−19C em módulo. Assim, 
considere um fio de diâmetro de 2,0 mm percorrido 
por uma corrente de 1,6 A. Considere π = 3. O fluxo em 
volume/tempo é calculado pelo produto velocidade x 
área para corrente uniforme que atravessa a seção reta. A 
velocidade dos portadores de carga estará na escala de:
a) 10³ m /s
b) 10¹ m /s
c) 10-3 m /s
d) 10-5 m /s
e) 10-7 m /s

52) Um experimento didático popular consiste em se 
construir “pilhas de limão” (ou de batata) para ligar 
diodos emissores de luz (LED). Emprega-se comumente 
eletrodos de zinco e cobre.  Suponha que um circuito 
com 4 limões em série que tenha voltagem de circuito 
aberto de 2,0 V consegue acender um LED. Com esse 
circuito em funcionamento a tensão sobre o LED é 
medida em 1,5 V com um multímetro com corrente 
0,01 A. A resistência interna total e a corrente de curto 
circuito deste gerador de 4 limões são, respectivamente
a)  25 ohm; 10 mA 
b)  50 ohm; 40 mA
c)  50 ohm; 10 mA
d)  50 ohm; 20 mA
e)  25 ohm, 40 mA

53) Considere o circuito elétrico abaixo com os resistores 
R1 a R4 ligados a uma fonte de tensão V. R1 = 40Ω, R3 
= 80Ω. R2=R4 = R.

Figura: Circuito elétrico simples com apenas elementos 

resistivos, a chave pode ser posta em A ou B.

 Para que com a chave na “posição A” a corrente que 
circula pelo circuito seja o dobro da corrente obtida 
com a chave na “posição B” qual das relações abaixo 
deve ser satisfeita para R.
a)  80R = 1600 + R2, que não tem solução

b)  (80+R)/80R =20 – R, que tem solução
c)  80R/(80+R) = 20 – R, que tem solução
d)  80R/(80+R) = 20 – R, que não tem solução
e)  (80+R)/80R = 20 – R, que não tem solução

54) Para além das unidades fundamentais introduzidas 
da mecânica, no eletromagnetismo temos  unidades 
como C (coulomb), V (volt), A (ampère), F (farad), T 
(tesla), H (henry), Ω(ohm).  Considere as afirmações 
abaixo envolvendo as unidades físicas acima além de 
m (metro), s (segundo), J (joule).
I. T = Js/(m2C)

II. V = Tm2/s
III. H = Tm2/A
IV. CV = J

 São verdadeiras as relações:
a)  I, II, III

b)  I, II, IV

c)  I, III, IV

d)  II, III, IV

e)  IV apenas

55) Descargas elétricas no ar seco ocorrem a tensões 
superiores a 30 kV (rigidez dielétrica). Para um arranjo 
de dois planos carregados com área de 1 cm2 a uma 
distância de 1 cm  e apenas ar entre os planos temos 
uma capacitância de cerca de C = 9 x 10-14 F. Por sua 
vez a energia armazenada em capacitores é dada pela 
expressão U = CV2/2. A energia disponível em uma 
descarga neste capacitor é de cerca de:
a)  200 J
b)  20 x 10-1J
c)  40 x 10-3J
d)  40 x 10-6J 
e)  20 x 10-8J

56) Um pêndulo simples ideal, com fio isolante de massa 
desprezível, carregado com carga positiva realiza seu 
movimento sem forças resistivas numa região onde há 
um campo magnético uniforme conforme o diagrama 
abaixo. Desconsidere ainda as perdas por irradiação.

Figura: Pêndulo carregado positivamente em região de um 

campo magnético uniforme B com direção saindo do plano do 

papel.

 Considere as afirmações abaixo.
I. A tensão no fio oscilará em torno do valor de repouso, 

nos pontos de retorno, dada pela componente da força 

peso na direção do fio.
II. A força magnética é ortogonal à trajetória do corpo.

III. O período do pêndulo não será afetado pela presença 

do campo magnético.

IV. A força magnética estará na direção vertical.

 Estão corretas as afirmativas: 
a)  I, II, III

b)  I, II, IV

c)  I, III, IV

d)  II, III, IV

e)  apenas IV
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57) Corrente elétrica produz campo magnético. Esta é uma 
das leis do eletromagnetismo conhecidas como Lei de 
Ampère. Para fios longos o campo magnético tem linhas 
de campo circulares, concêntricas ao fio e alicates que 
medem o campo magnético podem ser utilizados para 
medir a corrente em fios. Considere um alicate com 
raio com cerca de 4 cm posicionado sobre uma linha de 
campo magnético gerada por um fio que é percorrido 
por corrente de 1 A. A constante magnética do ar é 
semelhante à do vácuo, 4π x 10-7 H/m. A intensidade 
do campo magnético que será medida pelo dispositivo 
será de:
a)  200 x 10-6 T

b)  100 x 10-6 T

c)  50 x 10-6 T

d)  5 x 10-6 T

e)  1 x 10-6 T

58) Uma espira quadrada de 20cm de lado é posta para 
girar com velocidade angular constante em torno de 
seu eixo (conforme diagrama, em torno do eixo z). Na 
região há apenas o campo magnético da Terra, uniforme 
e de intensidade 20 μT  (microtesla, μ = 10-6) na direção 
x do sistema de eixos. Assim, área exposta ao campo 
magnético evolui segundo A = 0,04 sin(ωt) [m2].

Figura: Aro quadrado girando em torno do eixo z, o campo 

magnético local (terrestre) é uniforme e no sistema de eixos 

adota está na direção x.

 Assinale a alternativa que apresenta qual deve ser a 
frequência angular da rotação do aro para que a tensão 
de pico na espira seja 1V:
a)  2,00 x 108 rad/s
b)  1,25 x 106 rad/s
c)  2,00 x 104 rad/s
d)  1,25 x 102 rad/s
e)  20 rad/s

59) Considere um circuito feito com uma bobina didática 
de alguns centímetros de raio  e altura com milhares de 
voltas de fio de cobre ligada em série a uma lâmpada 
de 40W  na tomada doméstica (AC) de 127V/60Hz. 
Considere as afirmações abaixo.
I. A lâmpada acende mais forte se ela é ligada sem a 

bobina.

II. O número de voltas de fio na bobina é indiferente à 
intensidade do campo magnético gerado.

III. Ao aproximar um imã da bobina se poderá sentir a 

oscilação elétrica de 60Hz.
IV. O uso de duas lâmpadas faria com que a corrente 

alternada ficasse menos intensa.
 Estão corretas as afirmativas:

a)  I, II, III

b)  I, II, IV

c)  I, III, IV

d)  II, III, IV

e)  IV apenas

60) Fornos de Microondas operam com radiação 
na frequência  de 2450MHz (megahertz, M =106) 
que consegue excitar eficientemente o espectro 
rotovibracional da água. Além disso eles são 
construídos de maneira que se estabeleça em seu 
interior ondas estacionárias, assim um material 
como chocolate colocado no interior do forno ao 
ser retirado exibe o padrão de furos como se vê na 
imagem abaixo. Os furos indicam os locais onde o 
valor do campo elétrico da radiação é mais intenso 
(ventres consecutivos).

Figura: Furos no chocolate produzidos pelas ondas 
eletromagnéticas estacionárias (ventres) no interior do forno 

microondas. Fonte: Thomas Jefferson National Accelerator 
Facility/Jefferson Lab, www.jlab.org, https://www.youtube.com/
watch?v=7WXW2bBWBEg

 A partir da distância entre os furos observado na imagem 
acima podemos obter uma medida para a velocidade da 
luz. O erro entre valor para a velocidade da luz obtido 
no experimento retratado na figura com respeito ao 
valor padrão de 3 x 108 m/s é aproximadamente:
a)  Abaixo de 10%
b)  Entre 10% e 20%
c)  Entre 20% e 30%
d)  Entre 30% e 40%
e)  Acima de 40%
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61) Em 1803 Thomas Young deu uma grande contribuição 
ao estudo da Luz apresentando seus resultados sobre 
difração de luz em uma fenda dupla. Na imagem abaixo 
vemos um desenho de Young retratando o fenômeno. 
Na imagem imediatamente abaixo vemos a imagem da 
difração e interferência da luz de um laser que incide 
sobre um fio de cabelo. 

Figura: Acima - Desenho de Thomas Young representando o 
fenômeno de difração e interferência. Abaixo – Imagem tratada 

a partir de fotografia das franjas resultantes da difração e 
interferência de luz de um laser vermelho que incide sobre um 
fio de cabelo humano. Em preto temos as regiões brilhantes.

Fonte: Science Teacher’s Research Center, http://chem.
lapeer.org

 Considere as afirmações abaixo.
I. Young representou em seu desenho ondas na superfície 

da água, representando as cristas utilizando como 

analogia do fenômeno ocorrido com a luz.

II. Se a distância entre as fendas diminuir, a distância entre 

as interferências destrutivas aumenta.

III. A distância entre as interferências destrutivas pode ser 

utilizada para determinar a espessura do fio de cabelo.
IV. Quanto maior a distância das fendas ao anteparo que 

projeta as franjas de difração, menor a distância entre 

pontos de interferência destrutiva.

 São verdadeiras as afirmações:
a)  I, II, III

b)  I, II, IV

c)  I, III, IV

d)  II, III, IV

e)  apenas IV 

62) Na imagem abaixo temos o espectro de radiação do Sol 
medido na terra no alto da atmosfera, ao nível do mar 
e o ajuste pela equação de Planck para o corpo negro. 
A posição do pico do modelo do corpo negro satisfaz a 
lei do deslocamento Wien: λmax T = 2900 x 10-6 Km, onde 
temos o comprimento de onda do máximo do espectro,  
λmax, e a temperatura T do corpo negro em equilíbrio 
térmico com a radiação.

Figura: espectro de radiação Solar medido na terra. Em cinza 

claro: topo da atmosfera, em cinza escuro: ao nível do mar. 

As faixas de absorção características de gases componentes 

da atmosfera são visíveis. A curva de Planck é mostrada na 
curva contínua. Fonte: Adaptado de wikipedia commons. 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24648395. 

Gráfico baseado nos dados da  American Society for Testing 
and Materials (ASTM), www.astm.org.

 A temperatura de equilíbrio térmico da superfície solar 
pelo modelo do corpo negro é de aproximadamente
a)  1000K

b)  3000K

c)  6000K

d)  9000K

e)  Não pode ser calculada pelo modelo do corpo negro, 

porque o sol é predominantemente amarelo.



15IBFC_08

63) Em 1905 Albert Einstein estabeleceu a cinemática 
relativística, que prevê fenômenos como a dilatação 
temporal para referenciais com movimento relativo. 
Hoje, 112 anos depois, as correções relativísticas 
são empregadas, por exemplo, no sistema de GPS, 
que utiliza o tempo para medir distâncias e portanto 
posicionar os corpos na superfície do planeta a partir 
da recepção dos sinais enviados por satélites que 
estão a 20x103km da superfície. As correções devido à 
relatividade geral são ainda maiores, entretanto  vamos 
considerar apenas a correção devida à relatividade 
restrita.

 Considere um satélite com velocidade relativa ao 
referencial terrestre de 4000m/s. A dilatação temporal 
que fará o período de um relógio no satélite em relação 
ao mesmo período T no referencial na Terra será dada 
por T’= T/ɣ, com ɣ sendo o fator de Lorentz que pode 
ser expandido em série conforme a fórmula abaixo:

 Dessa maneira a cada segundo dos relógios terrestres 
(T=1s) no tempo próprio do satélite haverá a redução 
de T’= 1- v2/(2c2) segundos. Assinale abaixo o número 
aproximado de microsegundos (10-6 segundos) que o 
relógio do satélite estaria atrasado em relação à relógios 
na Terra ao final de um dia. Considere c=3x108m/s:
a)  0,008 μs
b)  0,08 μs
c)  0,8 μs
d)  8 μs
e)  80 μs

64) O efeito fotoelétrico foi descoberto em 1887 por 
Heinrich Hertz ao observar que eletrodos expostos 
a luz ultravioleta emitiam descargas elétricas mais 
facilmente. O fenômeno foi tratado por Einstein em 1905 
evocando hipóteses ad hoc como retomar a hipótese 
corpuscular sobre a natureza da luz que incide sobre o 
metal permitindo a troca de momento e a discretização 
da energia carregada pela luz.

 A energia dos elétrons retirados do metal pela interação 
com os fótons incidentes é dada pela equação representada 
na imagem abaixo, onde Φ é a função trabalho (energia para 
retirar o portador do material), e o produto hf é a energia 
carregada como quantia de radiação pela luz de frequência f, 
h é a constante de ação de Planck introduzida no tratamento 
do problema do corpo negro em 1900.

 Figura: Gráfico esquemático da equação de Einstein para o efeito 
fotoelétrico ajustada a pontos experimentais, f

0
 é a frequência mínima 

(frequência de corte) para que ocorra a retirada de elétrons do material.

 O modelo de Einstein foi validado experimentalmente 
em 1914 por Robert Millikan que também usa a equação 
de Einstein para obter o valor da constante h. O 
experimento consiste em se obter a curva de E versus f 
representada acima. Por extrapolação da reta é possível 
determinar a função trabalho. Considere um material 
como o sódio após analisado tem função trabalho  de 
4,3 eV e frequência de corte de aproximadamente 10 x 
1014 Hz. O valor da constante de Planck em eV.s é:
a)  2,3 x 1014 eVs

b)  2,3 x 10-14 eVs

c)  3,3 x 10-14 eVs

d)  4,3 x 1015 eVs

e)  4,3 x 10-15 eVs

65) Abaixo temos uma representação esquemática de uma 
junção PN. Pelo processo de dopagem são inseridos 
na região da junção (região de depleção ou região 
de carga espacial) portadores do tipo N (elétrons) e 
portadores do tipo P (buracos). Essa distribuição de 
carga é, então responsável pelo surgimento de uma 
barreira de potencial eletrostático aos portadores que 
forem cruzar a junção. Através de um campo externo 
essa barreira pode ser reduzida permitindo o trânsito 
de portadores (polarização direta) e portanto o diodo 
permite a passagem de portadores em apenas uma 
direção.

Figura: Junção PN esquemática, a região de depleção é 
simétrica e se estende entre -L e L. Adaptado de Wikipedia 
Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pn-
junction-equilibrium-graphs.png

 Considerando uma região de depleção na forma de 
um cubo, e que a densidade de carga em cada lado da 
junção é uniforme em módulo Q/L3 . Utilizando a Lei de 
Gauss dE/dx = Q/(ε L3) e a definição de tensão dV/dx 
= -E, a diferença total de tensão entre os extremos de 
cada lado da junção será:
a)  Q/εL 
b)  2Q/εL2

c)  Q2/εL
d)  3Q2/εL
e)  4Q3/ε 

LEGISLAÇÃO BÁSICA

66) Considerando as disposições do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, Lei nº 8.069/1996, assinale a alternativa 
correta sobre o Conselho Tutelar.
a) Em cada Município haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho 

Tutelar como órgão integrante da administração pública 
local, composto de 3 (três) membros, escolhidos pela 
população local para mandato de 4 (quatro) anos, 

permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo 

de escolha
b) Em cada Município haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho 

Tutelar como órgão integrante da administração pública 
local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela 
população local para mandato de 2 (dois) anos, permitida 

2 (duas) reconduções, mediante novo processo de 

escolha
c) Em cada Município haverá, no mínimo, 2 (dois) Conselhos 

Tutelares como órgãos integrantes da administração 

pública local, compostos de 3(três) membros, escolhidos 
pela população local para mandato de 3 (três) anos, 

permitida 1 (uma) recondução, mediante ato do Prefeito

d) Em cada Município haverá, no mínimo, 2 (dois) Conselhos 
Tutelares como órgãos integrantes da administração 

pública local, compostos de 5(cinco) membros, 
escolhidos pela população local para mandato de 2 
(dois) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante 

ato do Prefeito

e) Em cada Município haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho 
Tutelar como órgão integrante da administração pública 
local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela 
população local para mandato de 4 (quatro) anos, 

permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo 

de escolha
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67) Considerando as disposições do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, Lei nº 8.069/1996, assinale a 
alternativa correta sobre como é denominado o 
favor que poderá ser concedido antes de iniciado o 
procedimento judicial para apuração de ato infracional, 
por iniciativa do Ministério Público como forma de 
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e 
consequências do fato, ao contexto social, bem como 
à personalidade do adolescente e sua maior ou menor 
participação no ato infracional.
a) Remissão

b) Representação

c) Pronúncia
d) Decadência

e) Prescrição

68) Considerando as disposições da Lei Federal nº 9.394, 
de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, assinale a alternativa correta sobre 
a Educação Física.
a) A educação física, integrada à proposta pedagógica da 

escola, é componente curricular obrigatório da educação 

básica, sendo sua prática facultativa a todos os alunos

b) A educação física, integrada à proposta pedagógica 

da escola, é componente curricular obrigatório da 

educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno 

que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 
quatro horas

c) A educação física, integrada à proposta pedagógica da 

escola, é componente curricular obrigatório da educação 

básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que tenha 
prole

d) A educação física, integrada à proposta pedagógica 

da escola, é componente curricular obrigatório da 

educação básica, sendo sua prática obrigatória ao 

aluno que estiver prestando serviço militar inicial

e) A educação física, integrada à proposta pedagógica da 

escola, é componente curricular obrigatório da educação 

básica, sendo sua prática facultativa ao aluno maior de 

vinte e cinco anos de idade

69) Considerando as disposições da Lei Complementar de 
Mato Grosso nº 04/1990 (Estatuto do Servidor Público 
Estadual), assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
posse no cargo público.
a) Em se tratando de servidor em licença, ou afastamento 

por qualquer outro motivo legal, o prazo para aposse 

será contado do término do impedimento

b) A posse ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da publicação do ato de provimento, 

prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do 

interessado

c) A posse poderá dar-se mediante procuração específica
d) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por 

nomeação, acesso e ascensão

e) No ato da posse, o servidor apresentará, 

obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que 

constituem seu patrimônio e declaração quanto ao 

exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 

pública

70) Considerando as disposições da Lei Estadual de Mato 
Grosso nº 7.040, de 01/10/1998, assinale a alternativa 
correta sobre o Conselho Fiscal.
a) O Conselho Fiscal compõe-se de 02 (dois) membros 

efetivos e de 02 (dois) suplentes, escolhidos anualmente 
pela Assembleia Geral ordinária, dentre os membros da 
comunidade escolar, sendo vedada a eleição de aluno, 

salvo se maior de 21 (vinte e um) anos

b) O Conselho Fiscal compõe-se de 03 (três) membros 
efetivos e de 03 (três) suplentes, escolhidos 
semestralmente pela Assembleia Geral extraordinária, 
dentre os membros da comunidade escolar, sendo 

vedada a eleição de aluno, salvo se maior de 18 

(dezoito) anos

c) O Conselho Fiscal compõe-se de 02 (dois) membros 
efetivos e de 02 (dois) suplentes, escolhidos anualmente 
pela Assembleia Geral ordinária, dentre os membros do 
corpo docente, sendo vedada a eleição de aluno, salvo 

se maior de 18 (dezoito) anos

d) O Conselho Fiscal compõe-se de 03 (três) membros 
efetivos e de 03 (três) suplentes, escolhidos anualmente 
pela Assembleia Geral ordinária, dentre os membros da 
comunidade escolar, sendo vedada a eleição de aluno, 

salvo se maior de 21 (vinte e um) anos

e) O Conselho Fiscal compõe-se de 03 (três) membros 
efetivos e de 03 (três) suplentes, escolhidos 
semestralmente pela Assembleia Geral ordinária, dentre 
os membros do corpo docente, sendo vedada a eleição 

de aluno, salvo se maior de 16 (dezesseis) anos


