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Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos 

Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas 
classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão 
proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

PROFESSOR  

ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

(6º AO 9º ANO)  

CNC 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de    4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e  8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não   9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa   15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que  26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o   32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são   33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio   40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que definem 

a capacidade de liberdade do ser humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o 

ser humano de sua ignorância e projetá-lo 

para a vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 
 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx 

fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo 

no qual vivemos é construção nossa e, por isso, 

pode ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é: 
 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se abrem 

para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 

 

13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla 

de possibilidades que caracteriza nossa 

espécie” (L.34/35), tem valor expletivo, 

podendo ser retirados da oração sem provocar 

alteração sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 
 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 
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15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 
 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Segundo Gadotti , a avaliação institucional [...] 

não se constitui numa prática constante. Ela é 

algo a ser implementado num instituinte onde 

não existe  muita cultura  da avaliação. 

 

É INCORRETO sobre avaliação institucional. 

(A) A avaliação institucional é um instrumento de 

controle burocrático e centralizador, em conflito 

com a autonomia. 

(B) É um processo necessário de administração do 

ensino, como condição para melhoria do ensino e 

da pesquisa e como exigência da sociedade 

democrática. 

(C) A urgência de se desenvolver ações que busquem 

o aprofundamento do conhecimento sobre a 

escola e a melhoria da qualidade do ensino 

remete à avaliação que, nesse sentido, torna-se 

importante subsídio para o diagnóstico e para a 

tomada de decisão no espaço escolar. 

(D) Numa proposta de gestão democrática observa-

se a construção de um processo de avaliação 

baseado na participação da comunidade escolar, 

tendo como objetivo a melhoria da instituição de 

ensino.  

 

17) Para Luck et al. (1998) a participação tem como 

característica fundamental a força de atuação 

consciente, pela qual os membros de uma 

unidade social (de um grupo, de uma equipe) 

reconhecem e assumem seu poder de exercer 

influência na determinação da dinâmica, da 

cultura da unidade social, a partir da 

competência e vontade de compreender, decidir 

e agir em conjunto. 

 

 
 

Sobre a gestão educacional decorrente da 

concepção de Projeto Político Pedagógico é 

INCORRETO. 

(A) Trabalhar a gestão educacional decorrente da 

concepção do projeto politico-pedagógico 

significa trabalhar em conjunto, no sentido de 

formação de grupo, requer compreensão dos 

processos grupais para desenvolver 

competências que permitam realmente 

aprender como o outro e construir de forma 

participativa. 

(B) A participação é fundamental por garantir a 

gestão democrática da escola, pois é assim 

que todos os envolvidos no processo 

educacional da instituição estarão presentes. 

(C) O diretor deve ter a visão e compreensão de 

que o currículo representa um referencial que 

precisa ser adequado à realidade e 

necessidade da clientela, como algo dinâmico 

e que necessita de um permanente repensar 

por parte dos envolvidos no projeto. 

(D) A liderança do diretor é o fator primordial para 

o êxito do processo, na medida em que 

possua sensibilidade e habilidade para obter o 

máximo de contribuição e participação do 

colegiado.   
 

18) Analise os itens. 

 
 

I. Ao realizar suas tarefas básicas, a escola e os 

professores estão cumprindo 

responsabilidades sociais e políticas. Com 

efeito, ao possibilitar aos alunos o domínio dos 

conhecimentos culturais e científicos, a 

educação escolar socializa o saber 

sistematizado e desenvolve capacidades 

cognitivas e operativas para a atuação no 

trabalho e nas lutas sociais pela conquista dos 

direitos de cidadania. 

II. Para cumprir sua função social, a escola 

precisa considerar as práticas de nossa 

sociedade, sejam elas de natureza econômica, 

política, social, cultural, ética ou moral. 

III. A escola é um meio insubstituível de 

contribuição para as lutas democráticas, na 

medida em que possibilita às classes 

populares, ao terem o acesso ao saber 

sistematizado e às condições de 

aperfeiçoamento das potencialidades 

intelectuais, participarem ativamente do 

processo político, social e cultural. 
 

Estão corretos apenas: 

(A) Os itens I e II 

(B) Os itens I e III 

(C) Os itens II e III 

(D) Os itens I, II e III 

 

Conhecimentos Pedagógicos 

QUESTÕES 16 A 20 

 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o
 d

e
 A

ss
is

 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) - CNC 

 

7 

19) Carl Rogers propunha uma aprendizagem 

significativa, que ocorre quando o conteúdo é 

percebido como relevante pelo aluno, que só 

aprende significativamente os conhecimentos que 

entende estarem de acordo com seus ideias e 

propósitos, que favoreçam seu crescimento como 

pessoa. De acordo com sua motivação para 

aprender, o aluno irá escolher as experiências 

nas quais irá agir de forma que melhor  convenha 

ao alcance de seus objetivos. O pensamento de 

Carl Rogers  predominou no Brasil como 

representante da Tendência Pedagógica: 

 

(A) Renovada Progressivista 

(B) Renovada Não-diretiva 

(C) Tradicional 

(D) Tecnicista 

 

20) Ao apresentar uma proposta de prática 

necessária à educação que desenvolve a 

autonomia do educando sua insubmissão, o 

grande educador brasileiro Paulo Freire enfatiza 

pontos primordiais do humanismo, que deveriam 

ser utilizados pelos educadores em busca de um 

processo de ensino para a liberdade, para a 

libertação e para a superação  das estruturas 

impostas e conhecimentos preestabelecidos. 

Ensinar, para o autor, é uma especificidade 

humana, portanto ao longo de sua obra, Freire 

apresenta várias formas e enfatiza a importância 

do humanismo educacional.   

 

O referido autor é representante e idealizador da 

Tendência: 

(A) Crítico Social dos Conteúdos 

(B)  Libertária 

(C) Libertadora 

(D) Histórico Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21) Relacione as colunas, referente aos processos 

específicos de formação do solo. A seguir 

assinale a alternativa com a sequência 

CORRETA de Cima para baixo 

 

(a) Carbonatação 

(b) Bissialitização 

(c) Solonização 

(d) Salinização 

(e) Ferratilização 

 

( ) Acumulação de sais solúveis no solo. 

( ) Acumulação de carbonatos de cálcio. 

( ) Principal processo de formação dos 

Latossolos 

( ) Formação de argilominerais 2:1 em 

condições de reduzida perda de silício 

( ) Relacionado à acumulação de íons sódio. 

 

(A) d – a – b – c – e 

(B) d – a – e – b - c 

(C) d – c – b – e - a 

(D) d – a – c – e - b 

 

22) A água é uma matéria que pode variar em seu 

estado físico, apresentando-se de forma 

líquida, sólida ou gasosa. Em consequência 

das mudanças de temperatura, a água sofre 

transformações, podendo passar de um 

estado para outro. Como se chama a 

passagem do estado gasoso para o estado 

líquido? 

 

(A) Vaporização 

(B) Solidificação 

(C) Liquefação 

(D) Fusão 

 

23) Quanto ao reino animal todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Os animais, em sua maioria, são celomados. 

(B) Os anelídeos são organismos 

pseudocelomados 

(C) Animais diblásticos possuem apenas dois 

folhetos embrionários: ectoderma e 

endoderma. 

(D) Os nematódeos são organismos 

pseudocelomados. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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24) Todas as afirmações abaixo levando em 

consideração a seguinte reação: 

 

Z𝑛𝑠 + H2SO4(𝑎𝑞)  → ZnSO4(𝑎𝑞)  + H2(𝑔)  

 

(A) O número de oxidação do zinco passa de +1 a + 

2 

(B) O número de oxidação do zinco passa de zero 

a+2 

(C) O número de oxidação do hidrogênio passa de + 

1 a zero 

(D) O número de oxidação do oxigênio e do enxofre 

não se altera 

 

25) O sistema nervoso é responsável pela maioria 

das funções de controle em um organismo, 

coordenando e regulando as atividades corporais. 

O neurônio é a unidade funcional deste sistema. 

Todas as afirmações abaixo sobre o 

funcionamento desse sistema estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) O impulso nervoso é responsável por todas as 

nossas ações no dia a dia. Sobre esse fenômeno 

biológico, podemos afirmar que sua natureza é 

elétrica. 

(B) Os neurônios são células extremamente 

especializadas do sistema nervoso. Cada 

neurônio é formado essencialmente por 

dendritos, sinapses e axônio.  

(C) O sistema nervoso central (SNC) é uma das 

divisões do sistema nervoso, sendo composto das 

seguintes partes encéfalo e medula espinhal. 

(D) Os neurônios que conduzem o impulso do 

sistema nervoso central para o órgão que efetua 

a resposta que pode ser uma glândula, são do 

tipo motor 

 

26) Os invertebrados que são animais que não 

possuem esqueleto como forma de sustentação 

do corpo. Existem milhões de espécies, 

separadas em subgrupos e entre esses, todos 

abaixo são invertebrados, EXCETO. 

 

 

 

(A)  

 

 

 

 

 

 

(B)  

 

 

 

 

 

 

(C)  

 

 

 

 

 

(D)  

 

 

 

 

27) É uma propriedade relacionada com a 

quantidade de matéria e é medida geralmente 

em quilogramas. Ela é a medida da inércia. 

Está se falando de: 

 

(A) Massa 

(B) Extensão 

(C) Compressibilidade 

(D) Divisibilidade 

 

28) O sistema digestório humano é formado por 

um longo tubo musculoso, ao qual estão 

associados órgãos e glândulas que participam 

da digestão. Sobre esse assunto todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) No nosso organismo, a falta de bile no 

duodeno dificulta a digestão, principalmente 

de proteínas. 

(B) No processo digestivo, as moléculas orgânicas 

devem ser quebradas em moléculas mais 

simples para que possam ser absorvidas. 

Dentre elas, o amido é um carboidrato cuja 

digestão inicia na boca por ação da ptialina. 

(C) A ingestão de alimentos gordurosos estimula a 

contração da vesícula biliar. A bile, liberada no 

duodeno, contém ácidos que facilitam a 

digestão dos lipídios.   

(D) Considerando-se que o processo químico na 

digestão se diferencia para cada tipo de 

alimento, é correto afirmar que no estômago 

inicia-se a digestão das proteínas, que se 

finaliza no intestino delgado pela atuação do 

suco pancreático e secreções biliares. 

 

29) O sistema muscular esquelético constitui a 

maior parte da musculatura do corpo, 

formando o que se chama popularmente de 

carne. Essa musculatura recobre totalmente o 

esqueleto e está presa aos ossos, sendo 

responsável pela movimentação corporal. 

Todas as afirmações sobre esse sistema estão 

corretas, EXCETO. 
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(A) Além da sustentação do corpo, são funções dos 

ossos: armazenar cálcio e fósforo; produzir 

hemácias e leucócitos.  

(B) As células típicas dos tecidos ósseo, cartilaginoso 

e nervoso recebem, a denominação de osteócito, 

condrócito e neurônio 

(C) No músculo em estado de fadiga existe também 

uma alta taxa de ácido fórmico 

(D) As fibras musculares associam-se em feixes, 

constituindo os músculos. A sua contração 

possibilita a realização de movimentos no corpo. 

Os movimentos peristálticos são produzidos por 

tecidos musculares do tipo liso 

 

30) O Sistema Endócrino é o conjunto de glândulas 

responsáveis pela produção dos hormônios 

que são lançados no sangue e percorrem o corpo 

até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais 

atuam. Assinale a alternativa INCORRETA no 

que diz respeito aos hormônios e sua ação 

principal: 

 

(A) Ocitocina contrai a musculatura uterina. 

(B) Tiroxina eleva o metabolismo basal. 

(C) Progesterona desenvolve a parede uterina para a 

implantação do ovo e mantém a gravidez 

(D) Adrenalina controla a glicose no sangue. 

 

31) O ser humano sempre procurou fontes de energia 

para suprir suas necessidades. Assim a energia 

está presente em todo Universo. Todas as 

afirmações sobre a energia e suas implicações 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Em Física o conceito de trabalho tem um 

significado muito restrito: o trabalho mecânico 

(B) Quando a força não produz deslocamento, ela 

realiza um trabalho específico. 

(C) O trabalho é uma grandeza física criada para 

medir energia 

(D) Uma força aplicada num corpo realiza um 

trabalho quando produz um deslocamento desse 

corpo 

 

32) Todas as afirmações abaixo relacionadas ao calor 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Calor é a transferência de energia térmica entre 

corpos que se encontram em temperaturas 

diferentes 

(B) Caloria (cal) é a quantidade de calor necessária 

para aumentar a temperatura de um grama de 

água de 14,5 °C a 15,5 °C, sob pressão normal. 

(C) No SI, a unidade de quantidade de calor é o 

joule(J). A relação entre caloria e o joule é: I cal 

= 4,186 J. Podemos utilizar também um múltiplo 

de caloria, chamado quilocaloria: I kcal = 1000 

cal. 

(D) A quantidade de calor recebida ou cedida por 

um corpo, ao sofrer uma variação de 

temperatura sem que haja mudança de fase, 

é chamado calor latente. 
 

33) Todos os corpos visíveis são fontes de luz e 

podem classificar-se em fonte de luz primária 

ou secundária. Todas as afirmações abaixo 

sobre luz e suas implicações estão corretas, 

EXCETO. 
 

(A) A luz se propaga no espaço interestelar e 

também no vácuo, ou seja, para a propagação 

da luz há a necessidade de matéria.  

(B) Reflexão é o retorno de um feixe luminoso 

para o meio do qual é proveniente ao atingir 

uma superfície 

(C) A luz branca do sol, ao atravessar um prisma, 

decompõe-se em sete cores, por isso é 

denominada policromática. 

(D) Refração é a mudança de velocidade da luz 

quando ocorre mudança no meio de 

propagação. 

 

34) Qual a propriedade física da matéria que é o 

resultado da divisão entre a quantidade de 

matéria ‘massa’ e o seu volume? 

 

(A) Dureza 

(B) Ponto de fusão, 

(C) Densidade 

(D) Calor específico 

 

35) A s substâncias podem ser classificadas 

quanto a sua facilidade de imantação. Assim o 

bismuto, cobre, ouro, prata e chumbo são 

classificados como substâncias: 

 

(A) Ferromagnéticas 

(B) Paramagnéticas 

(C) Diamagnéticas 

(D) Eletromagnéticas 

 

36) A maioria dos sons chega até nós pelo ar, que 

age como meio de transmissão. Todas as 

afirmações sobre esse assunto estão corretas, 

EXCETO. 
 

(A) A unidade de intensidade sonora é 

denominada bel, e abrevia-se B, em 

homenagem ao cientista inglês Graham Bell, o 

inventor do telefone. Podemos usar também 

um submúltiplo dessa unidade, o decibel (dB), 

igual a um décimo do bel. 

(B) As ondas sonoras podem se propagar com 

diversas frequências, porém a orelha humana 

é sensibilizada somente quando elas chegam a 

ela com frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz, 

aproximadamente. 
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(C) Altura ou tom é a qualidade que permite 

classificar o som em grave ou agudo 

(D) A quantidade de energia transmitida por 

segundo, através da unidade de superfície, numa 

direção perpendicular a direção de propagação, é 

denominada de dispersão sonora. 

 

37) Sendo o som uma onda, ele apresenta as 

seguintes propriedades características: 
 

I. Reflexão e Refração 

II. Difração 

III. Interferência e ressonância 

IV. Densidade e Intensidade 
 

Após análise dos itens acima podemos concluir que: 

(A) Apenas I, III e IV estão corretas 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

38) A eletricidade é um termo geral que abrange uma 

variedade de fenômenos resultantes da presença 

e do fluxo de carga elétrica. De todas as 

afirmações abaixo assinale a INCORRETA. 
 

(A) Num sistema eletricamente isolado, é constante a 

somo algébrica das cargas elétricas. 

(B) No processo de Indução eletrostática, o corpo 

induzido se eletrizará sempre com cargas de sinal 

igual as do indutor.  

(C) A intensidade da força elétrica de interação entre 

duas cargas puntiformes é diretamente 

proporcional ao produto dos módulos das cargas 

e inversamente proporcional ao quadrado da 

distância que as separa 

(D) Existe uma região de influência da carga Q, em 

que qualquer carga de prova q nela colocada 

estará sob a ação de uma força de origem 

elétrica. A essa região chamamos campo elétrico 
 

39) A resistência elétrica é uma grandeza 

característica do resistor e mede a oposição que 

seus átomos oferecem à passagem da corrente 

elétrica. Das afirmações abaixo assinale a 

INCORRETA. 
 

(A) Definimos como resistência elétrica R de um 

resistor o quociente da ddp U aplicada pela 

corrente i que o atravessa R = 
𝑈

𝐼
 portanto, quanto 

maior a resistência elétrica R de um resistor, 

menor é a corrente i que o atravessa. 

(B) A unidade de resistência elétrica no SI é o 

quilowatt-hora (kWh). 

(C) 1 ohm é a resistência que um resistor, submetido 

à ddp de 1 v, impõe a passagem de uma corrente 

de 1 A. 

(D) 1 kWh é a quantidade de energia, com potencial 

de 1 kW, transformada no intervalo de tempo de 

1 h. 

40) Todas abaixo são reações químicas de dupla 

troca, EXCETO. 

 

(A) 1NaOH + 1HBr → 1NaBr + 1H2 O 

(B) 1N𝑎2S + 3FeCI2 → 1FeS + 2Na CI 

(C) 3NH4OH + 1AI(NO3)3 → 3NH4NO3 + 1 AI(OH)3 

(D) 1C + 1H2O → 1CO + 1H2 

 

 

 

 


