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A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.cabeceirasdopi@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (trinta) 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.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 10 10 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Texto para as questo es 01 e 02: 
 

Ismália 
 

Quando Isma lia enlouqueceu, 

Po s-se na torre a sonhar... 

Viu uma lua no ce u, 

Viu outra lua no mar. 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao ce u, 

Queria descer ao mar... 

 

E no desvario seu, 

Na torre po s-se a cantar... 

Estava perto do ce u, 

Estava longe do mar... 

 

E como um anjo pendeu 

As asas para voar... 

Queria a lua do ce u, 

Queria a lua do mar... 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par... 

Sua alma subiu ao ce u, 

Seu corpo desceu ao mar! 

 

(Alphonsus de Guimaraens) 
 

 

01) Na terceira estrofe, o voca bulo "desvario" pode ser substituí do por: 
 

A) alucinaça o; 

B) imprude ncia; 

C) desvalia; 

D) desvanecimento; 

 

02)  Na u ltima estrofe, o voca bulo "ruflaram" pode ser substituí do por: 
 

A) soltaram penas a  semelhança de asas; 

B) bateram a  semelhança de tambor; 

C) agitaram-se a  semelhança das aves; 

D) abriram-se. 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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03)  Analise com cuidado a charge abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por meio da charge de Angeli, pode-se inferir uma crí tica: 
 

A) a  crise no funcionalismo provocada pela falta de ma o de obra especializada. 

B) ao excesso de especializaça o profissional como causa do desemprego. 

C) a  pra tica de contrataça o de parentes (nepotismo) e funciona rios fantasmas. 

D) ao enxugamento da ma quina estatal, concentrador de recursos humanos. 
 
Leia o texto atentamente para responder a s questo es 4 a 6. 
 

O que as câmeras ainda não mostram 
 
 Os bisbilhoteiros virtuais se refestelaram na semana passada, quando chegou ao Brasil o Google Street View, 
serviço que coloca na tela do computador fotos em 360 graus das ruas de, por enquanto, 51 municí pios brasileiros. Em 
sua maioria, as primeiras pesquisas feitas por brasileiros se concentraram na busca do pro prio endereço, da sede do 
trabalho, da casa da namorada. E houve tambe m muita gente que passou horas procurando imagens bizarras ou 
engraçadas captadas pelo programa. Passada essa primeira onda de voyeurismo, comum em todos os paí ses que ja  
contam com o serviço, começam a aparecer outras utilidades. Num futuro na o muito distante, o internauta brasileiro vai 
poder planejar suas fe rias, adquirir um imo vel ou visitar um museu por meio da ferramenta. 
 O Street View faz parte de outro produto da empresa, o Google Maps. Bem mais detalhista que seu irma o maior, 
permite ao usua rio navegar pelas ruas, com uma visa o de todos os pontos cardeais, do cha o e do ce u. E  como se voce  
andasse ate  a porta de um pre dio, admirasse sua fachada, comparasse com a dos vizinhos etc., num passeio em que o 
mouse cumpre a funça o das pernas. Lançada em maio de 2007, a ferramenta originalmente cobria cinco grandes cidades 
nos EUA e seus arredores. Hoje, se estende a todo territo rio americano, assim como a  maior parte do Canada , Japa o, 
Austra lia e va rios paí ses europeus. No Brasil, ate  agora apenas Sa o Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e cidades 
vizinhas dessas capitais foram fotografadas pelos carros do Google. 
 Muitos varejistas se animaram com a possibilidade de ter seus estabelecimentos fotografados pelas poderosas 
ca meras do produto. Seria a chance de, num primeiro momento, o cliente fazer um passeio virtual para depois fechar uma 
compra real e feita de forma presencial. Atualmente isso esbarra em dois problemas. O primeiro e  que o programa na o e  
ao vivo. As imagens sa o coletadas em me dia um ano antes de irem ao ar. Ou seja, quando o visitante entrasse na loja, as 
prateleiras estariam desatualizadas. O outro problema e  o fato de que, segundo a empresa, a produça o de fotos de 
estabelecimentos comerciais na o passa de mero boato. 
 Bem mais acessí vel aos lojistas, pelo menos por enquanto, e  a oferta de espaços publicita rios nas ruas flagradas 
pelo Google. A empresa aposta tanto nisso que patenteou um sistema que automaticamente apaga as mensagens 
publicita rias estampadas em outdoors e cartazes. No lugar delas seriam colocados anu ncios pagos. “As empresas 
americanas ainda na o adotaram essa estrate gia. Na o tem nada de anu ncio ali”, diz Pedro Sorrentino, professor da Sa o 
Paulo Digital School e autor do ví deo “Obama Digital”. Em muitas a reas, o Street View ainda e  uma ferramenta em busca 
de uma utilidade. 

 (IstoE , ediça o 2135, 08/10/2010) 
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04) O texto “O que as ca meras ainda na o mostram” apresenta como principal finalidade: 

 

A) Noticiar objetiva e imparcialmente um fato: a implantaça o de um serviço da web, ine dito no Brasil. 

B) Analisar, do ponto de vista de diferentes grupos, o impacto produzido pela implantaça o do Google View no Brasil e 

no mundo. 

C) Persuadir os internautas a usarem a ferramenta e os empresa rios a explorarem o potencial comercial do produto. 

D) Expor, tecnicamente, o conteu do de uma ferramenta da Internet e revelar um julgamento a respeito dela. 

 

05) O termo “refestelar-se”, empregado no primeiro perí odo, sugere que, em relaça o a  novidade, os “bisbilhoteiros 

virtuais” sentiram-se: 

 

A) irritados. 

B) inquietos. 

C) enaltecidos. 

D) satisfeitos. 

 

06) O pronome demonstrativo “o”, presente no tí tulo, remete a: 

 

A) cenas degradantes. 

B) detalhes arquiteto nicos. 

C) informaço es geogra ficas. 

D) propagandas patrocinadas. 

 

Texto para responder as questo es 7 a 10. 

 

NADA VALE A PENA - A ESCRITA E O IMPOSSI VEL 

 

 Apenas utilizada pelas principais culturas antigas para desenhar e escrever, a pena se transmuta no universo do 

discurso. Parte destacada de um organismo vivo, ela se torna um instrumento que na o interessa a na o ser pelas marcas 

que imprime sobre uma superfí cie, que aguarda esse ato. 

 A pena tambe m se transmuta em dor, pois pode assumir o significado de castigo e sofrimento. Forma de 

pagamento imposto devido a  violaça o de uma lei, ela se torna uma saí da atrave s do martí rio de um para se haver com o 

outro. Da  pena, mas tambe m vale a pena, pois ganha valor no pagamento de uma dí vida. 

 Por derivaça o, encontramos outra acepça o corrente do significante "pena", na lí ngua portuguesa. Trata-se de um 

sentido figurado, que remete a um modo pessoal, singular de realizar ou executar algo, por exemplo: o estilo de escrita de 

um dado autor, sua unicidade. Trata-se de algo que se repete, sempre o mesmo. 

 E  surpreendente descobrir que estilo e  tambe m anto nimo de confusa o, ou seja, da aça o de juntar, reunir, misturar 

(Houaiss, 2001). Nesse caso, na separaça o, estamos diante de outra saí da para a dí vida, embora na o sem dor, como 

testemunham escritores fingi(dores) das dores que de fato sentem. 

 Da pena, chegamos a  escrita, cuja etimologia remete ao latim scribe re, que significa marcar com estilo, cujo 

diminutivo e  estilete (id. ibid.). Trata-se de um ferro pontudo utilizado para escrever nas ta buas enceradas e nos blocos 

de argila nos primo rdios da escrita, ou seja, um antecessor da pena. 
 O retorno do estilo, na pena e na escrita, e  algo a ser notado. Marca pessoal de algue m ou marca escrita sobre 

uma superfí cie, o estilo e  tanto aquilo que escreve, quanto esta  sempre no escrito. Nesse sentido, algo se repete no escrito 

e, ao mesmo tempo, separa, singulariza, desconfunde. 

 Ha  penas...   
 

(CARREIRA, Alessandra Fernandes. Nada Vale a Pena - a Escrita e o Impossí vel. In. Leda Verdiani Tfouni (org.) Campinas, 

SP: Mercado de Letras, 2010, p. 17-18). 
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07) De maneira mais completa, a expressa o: "NADA VALE A PENA", integrante do tí tulo do texto, aliada a  leitura desse 

texto tenciona ressaltar: 
 

A) A importa ncia e o valor social e histo rico do objeto e a diversidade sema ntica conferida a  palavra em questa o. 

B) A histo ria do objeto "pena" sem grandes destaques para o seu sentido, nas civilizaço es modernas. 

C) A multiplicidade de caracterí sticas encontradas numa pena enquanto objeto que serve para escrever. 

D) As semelhanças existentes, na pra tica, entre os sentidos da palavra "pena". 

 

08) A palavra "pena" so  NA O e  usada em sentido figurado em: 
 

A) "A pena tambe m se transmuta em dor, pois pode assumir o significado de castigo e sofrimento.". 

B) "Da  pena, mas tambe m vale a pena, pois ganha valor no pagamento de uma dí vida.". 

C) " Parte destacada de um organismo vivo, ela se torna um instrumento que na o interessa a na o ser pelas marcas que 

imprime sobre uma superfí cie,...". 

D) "Forma de pagamento imposto devido a  violaça o de uma lei, ela se torna uma saí da atrave s do martí rio de um para 

se haver com o Outro.". 

 

09)  Sabe-se que o locus das relaço es gramaticais e  a linguagem feita discurso. Assim sendo, em relaça o ao perí odo: 

"Nesse sentido, algo se repete no escrito e, ao mesmo tempo, separa, singulariza, desconfunde.", afirma-se 

CORRETAMENTE que, quanto a  predicaça o: 
 

A) a exemplo de "repete", os demais verbos (representados por formas verbais), figuram como intransitivos. 

B) apenas "repete" e  intransitivo. 

C) apenas "separa" e "singulariza", constituem-se como intransitivos. 

D) "separa" e "desconfunde" figuram gramaticalmente como transitivos diretos. 

 

10) A opça o em cujo(a) termo/palavra/expressa o destacado(a) do excerto apresentado ha  uma afirmaça o INCORRETA 

em relaça o a  denominaça o da estrutura linguí stica indicada entre pare nteses e : 
 

A) "... a pena se transmuta no universo do discurso." (locuça o adjetiva). 

B) "... a na o ser pelas marcas que imprime sobre uma superfí cie, ..." (pronome relativo). 

C) "... ela se torna um instrumento que na o interessa a na o ser pelas marcas que imprime ..." (predicativo do sujeito). 

D) "... pois pode assumir o significado de castigo e sofrimento." (complemento verbal - objeto indireto). 
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11) Conforme o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei Federal nº 9394/96, o dever 
do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de educação básica 
obrigatória e gratuita dos: 

 

A) 4 (quatro) aos 15 (quinze) anos de idade 

B) 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

C) 5 (cinco) aos 17 (dezessete) anos de idade 

D) 5 (quatro) aos 16 (dezesseis) anos de idade 
 

12) São diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE, 
EXCETO: 

 

A) Formação para o trabalho e para a cidadania, com 
ênfase nos valores morais e éticos em que se 
fundamenta a sociedade. 

B) Particularização do atendimento escolar. 

C) Promoção do princípio da gestão democrática da 
educação pública. 

D) Superação das desigualdades educacionais, com 
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 
todas as formas de discriminação. 

 

13) Conforme o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei Federal nº 9394/96, refere-
se à Educação de Jovens e Adultos e determina que 
os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional 
comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular. Os exames a que se 
refere realizar-se-ão no nível de conclusão do nível 
fundamental para as maiores de: 

 

A) quinze anos  

B) dezesseis ano 

C) dezesete anos 

D) dezoito anos 

 

14)  De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais podemos afirmar que, EXCETO:  

 

A) A finalidade é difundir princípios da reforma 

curricular e orientar professores em suas práticas. 

B) As orientações didáticas permeiam somente as 

explicitações sobre o ensinar e o aprender. 

C) Constituem um referencial para fomentar a reflexão 

sobre os currículos estaduais e municipais. 

D) Os conteúdos atitudinais permeiam todo o 

conhecimento escolar, envolvem a abordagem de 

valores, normas e atitudes. 

 

15)  Assinale a alternativa CORRETA em relação aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

A) Foram elaborados para difundir os princípios da 

obrigatoriedade das matrizes curriculares.  

B) Traçam um perfil para o aluno, apoiado em novas 

disciplinas para a inserção dos jovens no mercado de 

trabalho. 

C) Não reconhece a importância da participação 

construtiva do aluno. 

D) Orientam os professores quanto ao significado do 

conhecimento escolar quando contextualizado e 

quanto à interdisciplinaridade, incentivando o 

raciocínio e a capacidade de aprender. 

 

16) Relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna. 

 

1ª coluna: 

1- Avaliação Somativa. 

2- Avaliação Formativa. 

3- Avaliação Classificatória. 

 

2ª coluna: 

[    ] Localiza a   deficiência      na organização do ensino-

aprendizagem, de modo a possibilitar reformulações 

no mesmo e assegurar o alcance dos objetivos. 

[   ] O objetivo da avaliação é classificar o aluno para 

determinar se ele será aprovado ou reprovado e está 

vinculada à noção de medir. 

[    ]  Este tipo  de  avaliação pressupõe   que   as   pessoas   

aprendam   do   mesmo   modo,   nos   mesmos 

momentos   e   tenta   evidenciar   competências   

isoladas. 

[    ] Localiza, aponta, discrimina   deficiências, 

insuficiências, no desenvolvimento do ensino-

aprendizagem para eliminá-las  proporcionando  

feedback  de  ação. 

 

Assinale a sequência CORRETA: 

 

A) 2-1-3-2 

B) 3-2-1-2 

C) 2-3-1-3 

D) 1-3-2-1 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 11 A 20 
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17) Com relação ao Projeto Político Pedagógico, marque 

a alternativa INCORRETA. 

 

A) A construção do PPP necessita do envolvimento a 

comunidade educativa. 

B) Define a identidade da escola e indica caminhos para 

ensinar com qualidade. 

C) É o principal ponto de referência para a construção 

da identidade escolar e dos profissionais que nela 

atuam. 

D) É um instrumento meramente intuitivo, burocrático 

de administração. 

 

18) “O termo currículo é encontrado em registros do 

século XVII, sempre relacionado a um projeto de 

controle do ensino e da aprendizagem, ou seja, da 

atividade prática da escola. Desde os seus 

primórdios, currículo envolvia uma associação entre 

o conceito de ordem e método.” 

 

Considere as proposições abaixo sobre currículo. 

 

I. O currículo não é um instrumento neutro, pois passa 

uma ideologia, e a escola precisa identificar e 

desvelar os componentes ideológicos. 

II. O currículo é o conhecimento escolar como uma 

simplificação do conhecimento científico adequado à 

faixa etária e aos interesses da instituição escolar. 

III. O currículo e sua natureza processual traduzem‐se 

em um conjunto de práticas diversas, ao mesmo 

tempo em que é construído por subsistemas que vão 

desde os órgãos mais elevados da política educativa 

aos contornos da formação dos sujeitos no contexto 

escolar. 

IV. O currículo é um conjunto de objetivos, conteúdos, 

experiências de aprendizagem e avaliação.  

 

São FALSAS as afirmações contidas nas proposições: 

 

A) I e II apenas. 

B) II e IV apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III apenas. 

 

 
 

19) O professor deixa de ser um mero expositor e 

assume o papel de elaborar situações desafiadoras 

da aprendizagem. Os conteúdos escolares passam a 

adequar-se aos interesses, ritmos e fases de 

raciocínio do aluno. Sua proposta metodológica tem 

como característica os experimentos e as pesquisas. 

O professor passa a respeitar e a atender as 

necessidades individuais dos alunos. A 

aprendizagem é construída através de 

planejamentos e testes. São características da 

sequinte tendência: 

 

A) Liberal Renovada. 

B) Liberal Tecnicista. 

C) Comportamental. 

D) Crítico Progressista. 

 

20) O professor ao elaborar o plano de aula, deve-se 

levar em consideração as seguintes fases, EXCETO: 

 

A) Preparação e apresentação dos objetivos. 

B) Desenvolvimento da matéria nova. 

C) Estratégias didáticas e a avaliação. 

D) Finalidades e localização da escola. 
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21) O núcleo celular é constituído por vários 

componentes que desempenham funções 

importantes não só para o núcleo em si, mas para 

toda a célula. Dessa forma, podemos relacionar esses 

componentes a partes da célula como um todo. Leia 

as relações a seguir e assinale a opção CORRETA. 

 

A) A carioteca apresenta a mesma função que o 

citoplasma celular, realizando o preenchimento do 

núcleo. 

B) O nucleoplasma é semelhante à membrana 

plasmática, pois aquele realiza o revestimento do 

núcleo, e esta faz o revestimento da célula. 

C) A membrana nuclear assemelha-se à membrana 

plasmática por apresentar canais ou poros que 

permitem o transporte de substâncias entre o 

citoplasma e o núcleo, assim como a membrana 

plasmática permite a troca de substâncias entre o 

meio externo e o interno. 

D) A cromatina é constituída de material genético 

associado a proteínas e tem a mesma função que a 

parede celular de uma célula eucariótica vegetal. 

 

22) As mortandades são caracterizadas pela morte 

repentina de um grande número de peixes ou outros 

animais em um curto período de tempo, geralmente 

em uma área bem definida. Podem ocorrer com um 

único grupo ou espécie, mas podem afetar diferentes 

tipos e tamanhos de organismos ao mesmo tempo; 

estas características podem revelar causas diferentes 

para as mortandades. 

 

As mortandades são eventos muito “visíveis” e 

frequentemente causam interesse e preocupação na 

opinião pública e na mídia, por serem muitas vezes 

resultantes de poluição ou contaminação da água. Na 

realidade, existem vários fatores que podem causar 

uma mortandade e alguns deles estão relacionados a 

eventos naturais ou não. Considere que uma 

determinada indústria descarrega água pura 

aquecida, isto pode provocar a morte de peixes em 

rios e lagos porque causam: 

 

A) aumento do nitrogênio dissolvido. 

B) aumento do gás carbônico dissolvido. 

C) diminuição do hidrogênio dissolvido. 

D) diminuição do oxigênio dissolvido. 

 

 

 

 

 

23) A taxa de água varia em função de três fatores 

básicos: atividade do tecido ou órgão (a quantidade 

de H2O é diretamente proporcional à atividade 

metabólica do órgão ou tecido em questão); idade (a 

taxa de água decresce com a idade) e espécie em 

questão (homem – 65%, fungos – 83%, cnidários – 

98% etc.). Baseado nesses dados, assinale o item que 

representa o conjunto de maior taxa hídrica. 

 

A) Coração, ancião, cogumelo. 

B) Estômago, criança, abacateiro. 

C) Músculo da perna, recém-nascido, medusa. 

D) Ossos, adulto, “orelha-de-pau”. 

 

24) Acredita-se que mitocôndria e cloroplasto 

originaram-se nas células eucarióticas por meio de 

endossimbiose, um processo no qual um organismo 

engloba o outro e os dois continuam a existir em 

uma relação mutualística benéfica. Segundo essa 

teoria, seria uma evidência a origem dessas 

organelas por endossimbiose o fato de elas 

 

A) trocarem metabolitos com outros componentes 

celulares. 

B) serem capazes de existir de forma independente fora 

da célula. 

C) apresentarem material genético próprio. 

D) fornecerem energia na forma de ATP para a célula. 

 

25)  Certo cubo de 4,0 kg e 5,0 m de lado flutua na água. 

O cubo é, então, afundado ligeiramente para baixo 

por Dona Maria e, quando liberado, oscila em um 

movimento harmônico simples com uma certa 

frequência angular. Desprezando-se as forças de 

atrito, essa frequência angular é igual a:  

 

A) 50 rad/s    

B) 10 rad/s    

C) 150 rad/s    

D) 200 rad/s   
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CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

26)  Um motor de potência 2,5 cv absorve 925 cal/s de 
uma fonte térmica quente, cuja temperatura é de 927 
ºC Sendo a temperatura da fonte fria de 80,6 ºF 
determine a razão entre o rendimento de um motor 
de Carnot que operasse entre essas mesmas fontes 
térmicas e o rendimento do referido motor.  

 
USE 1cv = 740 W e 1 cal = 4 J 

 

A) 0,75    

B) 1,00    

C) 2,00 

D) 1,5    
 

27)  Em uma garrafa fechada existe um gás ideal e 

monoatômico com 30,1m  está inicialmente a 300 K  

e a 100 kPa.  Em seguida, esse gás é aquecido, 

atingindo 600 K.  

 

Nessas condições, o calor fornecido ao gás, em kJ,  foi:  

 

A) 5    

B) 10    

C) 15    

D) 30    
 

28)  A distância entre duas cidades é percorrida  de tal 
forma que, quando percorre a primeira metade 
desse trajeto com velocidade constante e igual a 
15 m s,  gasta 2 h  a mais do que quando o percorre, 

também com velocidade constante e igual a 25 m s.  

A segunda metade desse trajeto é sempre percorrido 
com velocidade constante e igual à média aritmética 
das duas velocidades anteriores. Nestas condições, 
quando o veículo percorrer a primeira metade do 
trajeto com velocidade constante de 25 m s,  a 

velocidade média, em km h,  ao longo de todo o 

trajeto, a distância, em km,  entre as cidades e o 

tempo gasto, em h,  na primeira metade do trajeto 

quando a velocidade vale 15 m s  valem, 

respectivamente: 
 

A) 40, 540, e 2,5 

B) 40, 540, e 5,0    

C) 80, 540, e 4,0 

D) 80, 540, e 5,0 
 

29)  Todas as propriedades macroscópicas das 
substâncias, ou seja, que a gente pode observar a 
olho nu, são definidas pelo tipo de ligação que 
ocorre microscopicamente entre os átomos. A 
natureza destas ligações depende da estrutura 
eletrônica dos átomos. Mas você deve estar se 
perguntando, por que os átomos se ligam? 

 

Assim como os seres humanos, os átomos também 
procuram estabelecer ligações com outros átomos para 
adquirir mais segurança ou estabilidade, formando por 
meio dessas ligações as moléculas ou os cristais. 
 
A molécula nada mais é do que um grupo de átomos 
unidos por ligações químicas. Sabemos, por exemplo, 
que o gás hidrogênio é formado por dois átomos do 
elemento hidrogênio (H2) e que a água é formada por 
dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio 
(H2O).Com base neste contexto considere o elemento X 
do terceiro período da tabela periódica forma com  o 
magnésio o composto MgX e, com o hidrogênio, H2X. O 
número de elétrons da última camada de X é:  
 

A) 1.  

B) 2.  

C) 4.  

D) 6.  
 

30) O Circuito do Ouro teve seu acesso facilitado ao ser 
desbravado pelos bandeirantes, devido à presença 
do Rio das Velhas, utilizado como caminho natural 
de penetração pelo interior. Em suas margens, foram 
encontradas as primeiras pepitas de ouro da região, 
em local denominado Sabará - buçu, onde, nos fins 
do século XVII, se formou o arraial de Sabará. O 
Circuito do Ouro foi palco, ainda, dos primeiros 
conflitos ocorridos na zona mineradora. O conflito 
que mais destacamos denomina-se "Guerra dos 
Emboabas", cuja luta baseou-se na disputa do 
controle do sistema de mineração pelos paulistas 
que se julgavam no direito de possuí-las, já que as 
haviam descoberto, conquistando assim privilégios 
econômicos e políticos. 
Figura extremamente popular na época do 
descobrimento do ouro foi o 'tropeiro'. Além de sua 
função econômica, ele adquiriu um papel social de 
portador de notícias, representando, assim, um 
verdadeiro elo entre os grandes e os pequenos 
núcleos urbanos. O tropeiro era quem comprava, nos 
grandes centros abastecedores, gêneros de toda a 
espécie e os levava para o interior, ganhando, sobre 
as vendas, porcentagens exorbitantes. Em pouco 
tempo, adquiria fortuna, prestígio social e ingressava 
na carreira política.  
Igreja, nesta época, representou um papel relevante 
no processo de colonização e organização da 
sociedade do Circuito do Ouro. Desde então até os 
dias de hoje o ouro tem uma grande importância, 
principalmente no ramo de joias, brincos, anéis, 
colares e outras mais. Uma aliança de ouro 18 
quilates é constituída por 75% de ouro e 25% de 
cobre. Pode-se afirmar que esta peça é uma: 

 

A) solução sólida heterogênea 

B) mistura homogênea 

C) mistura heterogênea 

D) substância composta 
 


