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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 06 
O gráfico a seguir relaciona a energia máxima adquirida pelos elétrons ao serem arrancados, devido ao efeito fotoelétrico, 
da superfície de dois metais diferentes; observe: 

 
 

De acordo com a proposta de Einstein, para explicar esse fenômeno, a energia máxima que um elétron poderia receber até 
ser arrancado da superfície do metal seria a energia de um quantum de luz, descontando o trabalho realizado por esse 
quantum para arrancar o elétron. Sendo assim, pode-se afirmar que, entre o chumbo e o ferro, o metal que necessita receber 
menos energia para que seus elétrons sejam arrancados é o: 
(Considere a constante de Planck h = 6,6 . 10–34m2 . kg/s e 1 eV = 1,6 . 10–19 J.) 

A) Ferro; e sua função trabalho vale 4,537 eV. 
B) Chumbo; e sua função trabalho vale 4,125 eV. 
C) Ferro; e sua função trabalho vale 72,6 . 10–20 eV. 
D) Chumbo; e sua função trabalho vale 66 . 10–20 eV. 
 

Questão 07 
Para ir de um ponto A até um ponto B, um ciclista divide o percurso total em dois trechos. O primeiro trecho é percorrido 
com uma velocidade média de 12 m/s e o segundo trecho é percorrido com uma velocidade média de 9 m/s. Se o tempo 
gasto para percorrer o primeiro trecho corresponde a 3/5 do tempo total, a velocidade média em todo o percurso é de: 
A) 7,0 m/s 
B) 10,8 m/s 
C) 18 m/s 
D) 27 m/s 
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Questão 08 
O gráfico a seguir evidencia o aumento na massa de um corpo quando ele se move com velocidades próximas à velocidade 
da luz; observe: 

 
Qual deve ser a velocidade aproximada do corpo, para que sua massa tenha o dobro do valor em relação à sua massa em 
repouso na Terra? 
A) 0,90c 
B) 0,75c 
C) 0,87c 
D) 0,94c 
 

Questão 09 
Duas lentes de bordas finas, feitas de diferentes materiais, são colocadas lado a lado em um meio transparente e homogêneo. 
Dois raios de luz paralelos incidem sobre a primeira lente; na sequência, refratam e incidem, na segunda lente. Sendo n1 o 
índice de refração da lente 1, n2 o índice de refração da lente 2 e n o índice de refração do meio e, ainda, sabendo-se que n1 

> n > n2, qual figura melhor descreve o comportamento dos raios ao passarem pelas lentes? 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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Questão 10 
Para determinar a constante eletrostática de três meios diferentes, foram realizados alguns experimentos em um laboratório 
utilizando uma balança de torção. Usando cargas puntiformes de valores conhecidos, separadas por uma distância determinada, 
pode-se calcular o valor da força de repulsão entre elas. O resultado desses experimentos está evidenciado na tabela a seguir: 
 

Carga 1 Carga 2 Distância entre as cargas Constante eletrostática do meio Força elétrica 

q q d k0 F 

2q 8q 2d k1 2F 

3q 4q d k2 4F 
 

Desse modo, a relação entre as constantes eletrostáticas k1 e k2 dos meios usados nos experimentos é: 
A) 2k2 = k1 

B) 3k2 = k1 

C) 2k2 = 3k1 

D) 3k2 = 2k1 

 

Questão 11 
Um jogador de basquete tenta realizar um desafio para seus fãs em uma demonstração na internet, fazendo uma cesta da 
sacada de um prédio. Ele arremessa uma bola de basquete de uma altura de 15 metros em relação ao solo, em um 
lançamento oblíquo, na direção da cesta. A bola sobe 5 metros até atingir a altura máxima e cai tocando o solo a uma 
distância de 30 metros em relação à base do prédio. Considerando g = 10 m/s², qual será o módulo da velocidade da bola 
imediatamente antes de tocar o solo? 
A) 10 m/s 
B) 25 m/s 

C) 5 13 m/s 

D) 10 5 m/s 
 
As informações a seguir contextualizam as questões 12 e 13. Leia-as atentamente.  
 

Um canhão lança um projétil A com uma velocidade v a uma inclinação de 30° com a horizontal. O projétil atinge uma altura 
máxima h1 e toca o solo após um tempo t1. Após o primeiro lançamento, o ângulo com a horizontal é ajustado para 60° e um 
projétil B, idêntico ao A, é lançado com mesma velocidade v, atingindo uma altura máxima de h2 e tocando o solo após um 
tempo t2.  
 

Questão 12 
Desconsiderando-se qualquer tipo de força resistiva, a relação entre as alturas máximas, h1 e h2, atingidas pelos projéteis A 
e B é: 
A) h2 = h1 

B) h2 = 3h1 

C) h2 = 1
h

3
 

D) h2 = 1
3h

2
 

 
Questão 13 
Se os dois projéteis forem lançados simultaneamente, desconsiderando-se quaisquer forças resistivas, qual será a altura do 
projétil que ainda estará em movimento no instante em que o outro tocar o solo? 

A) 
2v

h =
4g

 

B) 
22v

h =
g

 

C) 
23 v

h =
2g

 

D) –
2v

h = ( 3 1)
2g
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Questão 14 
A madeira é uma fonte de energia de baixo custo e fácil obtenção usada como combustível para alimentar caldeiras na 
geração de energia elétrica em termelétricas no Brasil. A queima da madeira aquece a água que, ao atingir o estado gasoso, 
passa por uma turbina convertendo parte da energia cinética em energia elétrica. Sabendo-se que o poder calorífico de uma 
remessa de madeira é de 3.000 kcal/kg, qual deve ser a quantidade de madeira necessária para transformar em vapor uma 
massa de 30 kg de água a uma pressão de 1 atm, inicialmente a 30 °C? 
A) 5,4 kg 
B) 5,7 kg 
C) 6,1 kg 
D) 7,0 kg 
 

Questão 15 
Mariana estava em seu quarto quando sua irmã Marcela entrou para entregar uma blusa que havia pegado emprestada na 
noite anterior. Mariana percebeu que, enquanto Marcela abria a porta espelhada do guarda-roupas, a imagem de um pôster 
que estava colado em uma parede e era refletida pelo espelho se movia. À medida que o espelho era rotacionado para que 
a porta fosse aberta, a imagem conjugada por ele se movia também. Desse modo, se Marcela abrir a porta do guarda-roupa 

com uma velocidade angular de 
π

3
rad/s, qual será a velocidade angular da imagem em relação ao objeto? 

A) 
π

2
rad/s 

B) 
π

3
rad/s 

C) 
π

6
rad/s 

D) 
2π

3
rad/s 

 

Questão 16 
Um corpo cuja imagem conjugada em um espelho esférico é virtual, direita e duas vezes maior que o objeto encontra-se a 8 
cm do vértice desse espelho. Se esse corpo se afastar do espelho a uma velocidade de 2 cm/s, qual será o intervalo de tempo 
para que a imagem refletida no espelho deixe de ser virtual e maior e passe a ser real e com o mesmo tamanho do objeto? 
A) 4 s 
B) 8 s 
C) 12 s 
D) 16 s 
 

Questão 17 
Dois raios de luz paralelos separados por uma distância horizontal de 2 mm estão se propagando no vácuo. Um deles atinge 

uma placa de vidro de 3 mm de espessura e índice de refração 3  com uma inclinação de 60° em relação a reta normal, 

conforme a imagem a seguir: 
 

 
 

Ao sair do vidro, o segundo raio segue paralelo ao primeiro, mas agora separado por uma distância de quantos milímetros? 

A) –2 3   

B) 2 + 2 3  

C) –2 2 3  

D)  2 2 + 3  
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Questão 18 
Um professor de física levou para uma feira de ciências uma caixa de madeira com 3 bocais para ligar 3 lâmpadas incandescentes 
(L1, L2 e L3), na parte superior, de tal forma que seus alunos pudessem ver as lâmpadas, mas não conseguissem ver de que forma 
eram ligadas. 
 

 
 

O professor informou aos alunos que comprou lâmpadas idênticas e que, dentro da caixa, havia apenas uma bateria que 
alimentaria as 3 lâmpadas através de fios de cobre. Sendo assim, o professor ligou o circuito com as três lâmpadas e pediu 
aos alunos que verificassem o brilho de cada lâmpada. Em seguida, o professor desconectou a lâmpada L1 e constatou-se um 
aumento de brilho na lâmpada L2 e redução do brilho na lâmpada L3, de modo que essas duas lâmpadas passaram a ter 
brilhos de mesma intensidade. Com base nessa situação, os alunos puderam concluir que: 
A) Todas as lâmpadas estavam ligadas em série. 
B) As lâmpadas L1 e L2 estavam ligadas em série. 
C) Todas as lâmpadas estavam ligadas em paralelo. 
D) As lâmpadas L1 e L2 estavam ligadas em paralelo. 
 

Questão 19 
Sendo a diferença de potencial entre os polos da bateria que alimenta o circuito elétrico a seguir igual a 31 V, o valor da ddp, 
indicado no voltímetro ideal, quando instalado entre os resistores em paralelo, é: 

 
 

A) 3,1 V 
B) 6,0 V 
C) 6,2 V 
D) 7,4 V 
 

Questão 20 
Newton estava brincando com seus bloquinhos em um plano inclinado e percebeu que, ao modificar a direção de aplicação 
das forças, o sistema atingia o equilíbrio com forças de intensidades diferentes. Considere que o esquema a seguir representa 
duas situações: na primeira, Newton aplicou uma força F1 paralela ao plano inclinado e, na segunda situação, ele aplicou uma 
força F2 perpendicular ao plano de modo que, em ambos os casos, o bloco m está na iminência de se mover. 
 

 
 

Sendo  o coeficiente de atrito estático entre o plano e o bloco, qual é a razão 1

2

F

F
 entre os módulos dessas forças? 

A) μ   

B) μ  

C) tgμ  

D) 
1

μ
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Questão 21 
Viagens no tempo semelhantes às relatadas em filmes como o clássico “De Volta para o Futuro”, de 1985, não passam de 
ficção científica. Porém, de acordo com a teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, o tempo não é absoluto. Uma 
pessoa viajando a uma velocidade constante próxima à da luz perceberia o tempo passar de forma distinta de alguém que 
se move a uma velocidade muito menor. Considere que uma pessoa viaje em uma nave espacial com uma velocidade 
constante de 60% da velocidade da luz durante 5 anos, medidos por alguém dentro da nave. Quando essa nave retornar à 
Terra após a viagem, quanto tempo a mais terá se passado para um referencial em repouso na superfície do Planeta quando 
comparado à pessoa que esteve dentro da nave durante a viagem? 
A) 1,25 ano 
B) 2,5 anos 
C) 3,25 anos 
D) 6,25 anos 
 

Questão 22 
Pierre e sua noiva Marie estavam discutindo o relacionamento em um laboratório de física. Revoltada com a situação que os 
dois viviam, Marie arranca de seu dedo o anel que Pierre lhe dera no momento do noivado. Devido à força exercida por 
Marie na remoção do anel e ao atrito entre este e seu dedo, o anel adquire uma carga elétrica de módulo Q = 6 pC.   
 

 
 

Considerando-se que o anel e sua distribuição linear de carga são uniformes, sendo o raio do anel igual a 0,768 cm e 

adotando-se a constante elétrica do meio como 9 2 2
0

k = 9.10  Nm / C , qual é, aproximadamente, o módulo do campo elétrico 

gerado pelo anel de Marie sobre um ponto P localizado sobre seu eixo a uma distância de 2,9 cm de seu centro? 
(Dado: (0,00768)2 + (0,029)2 ≈ 0,0009.)    

A) 29 V/m 
B) 33 V/m 
C) 58 V/M 
D) 96 V/m 
 

Questão 23 
Um objeto de peso 10 N é sustentado por duas molas idênticas  –  presas ao teto nos pontos A e B, que estão separados por 

uma distância de 2 3 m. O objeto se encontra 1 metro abaixo do teto e as molas formam, com a horizontal, um ângulo de 

30°, conforme a imagem a seguir: 

 
 

Deseja-se aplicar uma força F verticalmente para baixo a fim de fazer com o que objeto fique em equilíbrio em uma posição 
mais baixa. Sabendo-se que a posição natural das molas é de 1 metro, qual é o módulo da força F a ser aplicada para manter 
o objeto em equilíbrio a 3 metros do teto? 

A) 20 3 N 

B) 20 3 20 N 

C) 20 –10 3 N 

D) 50 – 10 3 N  
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Questão 24 
Considere um chuveiro elétrico de 5,04 kW e que possui quatro posições para a abertura de seu registro, cada uma com uma 
vazão de água distinta: 
 Posição 1: 1,8 litro por minuto. 
 Posição 2: 2,4 litros por minuto. 
 Posição 3: 3,0 litros por minuto. 
 Posição 4: 3,6 litros por minuto. 
Considere que Leibniz deseja tomar banho nesse chuveiro com a água a 50° C. Sabendo-se que a densidade da água é de 1 
g/mL, que a temperatura inicial da água é de 20° C e que 1 caloria equivale a 4,2 joules, qual será a posição do registro do 
chuveiro a ser usada por ele? 
A) Posição 1 
B) Posição 2 
C) Posição 3 
D) Posição 4 
 
As informações a seguir contextualizam as questões 25 e 26. Leia-as atentamente. 
 

Durante um experimento termodinâmico, dois mols de H2, considerado nesse experimento como ideal, sofrem as transformações 
gasosas representadas no gráfico a seguir: 

 
 

Questão 25 
Considere que a pressão inicial é 8P0, que a transformação AB é isobárica, BC é isocórica e AC é isotérmica. Sendo WAC o 
trabalho realizado pelo gás durante a transformação isotérmica e WABC o trabalho realizado entre os estados ABC, quanto 

vale, aproximadamente, a razão ABC

AC

W

W
? 

(Dado: In 2 = 0,69.) 

A) 2,88 
B) 3,38 
C) 3,76 
D) 4,14 
 

Questão 26 
Adotando-se a constante universal dos gases perfeitos igual a 8,30 J/mol . K e sabendo-se que a temperatura máxima que o 
gás atinge nesse diagrama é 800 K, conclui-se que a energia interna mínima do gás representado no diagrama, medida em 
kJ, está compreendida entre: 
A) 1,0 e 2,0  
B) 2,0 e 3,0  
C) 3,0 e 4,0 
D) 4,0 e 5,0 
 

Questão 27 
Em um vídeo feito em câmera lenta das cordas de um violão é fácil perceber que, quando o músico toca, as cordas começam 
a vibrar produzindo ondas. Como as cordas do violão estão fixas nas extremidades, elas possuem um padrão de vibração de 
ondas estacionárias. Qual será a velocidade da onda em uma corda de violão fixa entre dois pontos separados a 60 cm de 
distância afinada para produzir uma frequência de 330 Hz no harmônico fundamental? 
A) 198 m/s 
B) 275 m/s 
C) 396 m/s 
D) 550 m/s 
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Questão 28 
Netuno é o planeta mais distante do nosso sistema solar, tem massa 16 vezes maior que a Terra e possui um total de 14 
satélites naturais. A Terra, por sua vez, é o terceiro planeta mais próximo do Sol e possui apenas um satélite natural, a Lua, 
que orbita solitária a uma distância média de dT = 3,8 . 108 m, com um período de, aproximadamente, 28 dias. Considere que 
um dos satélites de Netuno tenha as mesmas características da Lua, nosso satélite natural. Qual deverá ser a distância média 
dN entre este satélite e Netuno para que seu período de translação se mantenha idêntico ao da Lua? 
A) dN = 2dT 

B) dN = 4dT 

C) dN = 3
T

2d  

D) dN = 2dT
3 2  

 

Questão 29 
Um ajudante de pedreiro precisa subir com um saco de cimento de 50 kg até uma altura de 5 metros e decide fazer isso de 
um jeito bem diferente. Tomando como inspiração uma cena de desenho animado, o ajudante resolve confeccionar uma 
alavanca usando uma tábua rígida de 5 metros de comprimento e um ponto de apoio. Seu plano é aplicar uma força em uma 
ponta da tábua, localizada a 4 metros do apoio e fazer com que o saco de cimento, que está na outra ponta, seja arremessado 
para cima, conforme a imagem a seguir: 
 

 
 

Sabendo-se que o saco de cimento, inicialmente em repouso, começa a se movimentar graças à força resistente da alavanca 
e deixa a plataforma quando ela está na horizontal após 0,2 s, qual deve ser a força aplicada pelo ajudante de pedreiro para 
que seu plano possa dar certo?  
(Considere a força aplicada no saco de cimento sempre vertical e g = 10m/s².) 

A) 625 N 
B) 750 N 
C) 2.500 N 
D) 3.000 N 
 

Questão 30 
Um experimento pretende analisar o fluxo de calor em um determinado material. Para isso, é utilizada uma caixa cúbica de 
10 cm de aresta revestida, com exceção de uma das faces, de um material isolante ideal. A face que não é revestida é feita 
de um material com condutividade térmica 80 J/s . m . K com 2 cm de espessura. Para determinar o fluxo de calor médio, 
foram colocados 200 g de água a 5° C dentro da caixa e foi registrado o tempo necessário até que a troca de calor fosse 
interrompida. Considerando a temperatura ambiente constante e igual a 25° C e 1 cal = 4,2 J, qual será o tempo gasto até 
que a água entre em equilíbrio térmico com o ambiente? 
A) 21 s 
B) 42 s 
C) 63 s 
D) 84 s 
 

Questão 31 
Três esferas condutoras – A, B e C, de raios RA, RB e RC, carregadas com cargas +5 μC, –2 μC e +3 μC, respectivamente, são 
colocadas, simultaneamente, em contato. Após alguns segundos, as esferas são separadas e verifica-se que a força de 
repulsão entre as esferas B e C, quando separadas por uma distância de 2,0 centímetros, é de 135 N. Sabendo-se que RA < RB < RC 
e que a esfera A tem quantidade de carga final igual a 1 μC, qual é a quantidade de carga adquirida pela esfera C após o 
contato? 
A) 2 μC  

B) 3 μC  

C) 4 μC  

D) 5 μC  
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Questão 32 
Um metrônomo é um aparelho que marca o “andamento” de uma música através de pulsos que tocam sempre no mesmo 
intervalo de tempo. A frequência entre os pulsos, geralmente determinada em BPM (batidas por minuto) pode ser ajustada 
pelo músico para ajudá-lo com o compasso. Um músico, precisando marcar o compasso de uma música, na ausência de um 
metrônomo, se propôs a construir um pêndulo simples com um pedaço de barbante e um corpo de 20 g. Seu objetivo era 
que sempre que o objeto preso ao barbante chegasse a um ponto de maior amplitude ele contaria um pulso. Desse modo, 
para que o músico consiga utilizar o pêndulo desta maneira para marcar um compasso de 120 BPM, o tamanho do barbante 
deve ser de, aproximadamente: 
A) 12 cm 
B) 21 cm 
C) 25 cm 
D) 34 cm 
 
As informações a seguir contextualizam as questões 33 e 34. Leia-as atentamente. 
 

O físico francês Louis de Broglie defendeu, em sua tese de doutorado, a ideia de que toda partícula possui um comprimento 
de onda associado. Esse fenômeno ficou conhecido como dualidade onda-partícula. Em 1927, Clinton Davisson e Lester 
Germer verificaram, experimentalmente, o caráter ondulatório do elétron, comprovando a tese de Louis de Broglie. 
Considere que, em uma reprodução desse experimento tão famoso, físicos de um laboratório disparam elétrons contra um 
anteparo, passando por uma dupla fenda.  
 

Questão 33 
Analisando-se o comportamento dual desses elétrons, pode-se afirmar que, ao atravessar a dupla fenda, esses elétrons 
adquirem um comportamento ondulatório. Um feixe de elétrons disparado com uma velocidade de 3,3 x 105 m/s, que passa 
por uma dupla fenda, tem uma frequência que equivale a qual tipo de onda do espectro eletromagnético apresentado a 
seguir? 
(Dado: melétron = 9,1 . 10–31 kg e h = 6,6 . 10–34 m2kg/s.) 
 

 
A) Raio X 
B) Luz visível 
C) Ultravioleta 
D) Micro-ondas  
 

Questão 34 
Qual será o comprimento de onda desses elétrons quando se deslocarem com uma velocidade de 3,7 . 105 m/s? 
A) 1,62 . 10–7 m 
B) 1,96 . 10–9 m 
C) 2,68 . 102 m 
D) 5,10 . 10–8 m 
 

Questão 35 
Uma partícula, inicialmente em repouso, desloca-se em linha reta, acelerando uniformemente a 3 m/s² durante 8 segundos. 
Em seguida, sua aceleração é alterada, mantendo-se constante por um intervalo de tempo de 7 segundos, até que a partícula 
atinge a velocidade de 52 m/s, momento em que a aceleração passa a ser nula e ela segue em movimento retilíneo. De 
acordo com a situação descrita, a distância percorrida por essa partícula durante os 12 primeiros segundos do movimento é 
um valor compreendido entre: 
A) 200 m e 225 m 
B) 225 m e 250 m 
C) 250 m e 275 m 
D) 275 m e 300 m 
 



     

 

13 
       ÁREA/DISCIPLINA: FÍSICA 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) – SEED/PR 
 

ᴆ 

Questão 36 
Quando tomamos um choque elétrico, o corpo serve de caminho para a passagem de elétrons e essa corrente elétrica, 
dependendo da intensidade, pode causar contrações musculares, queimaduras e até matar. Alguns dispositivos, como a 
cerca elétrica, utilizam os choques elétricos para inibir a ação de criminosos. Uma cerca elétrica produz pulsos de corrente 
elétrica contínua de baixa intensidade, até 2 mA, o suficiente para gerar dor e contração muscular por um tempo de 0,01 
segundos a cada 1,2 segundos o que evita que uma pessoa desatenta, que acabe encostando por acidente em uma cerca 
elétrica, fique presa a ela. Sendo assim, uma pessoa que, por descuido, acabe encostando por 0,1 segundo em uma cerca 
elétrica como a mencionada receberá, no máximo, quantos elétrons? 
A) 1,25 . 1014 

C) 2,0 . 105 

B) 1,5 . 1016 

D) 9,37 . 1012 

 

Questão 37 
Considere o sistema apresentado a seguir, no qual o fio ideal de comprimento L suspende uma partícula com carga positiva 

de módulo q e massa m sujeita a ação de um campo elétrico uniforme E  cuja direção com a horizontal é α. Devido às forças 
que atuam sobre a partícula, o fio é deslocado da posição vertical de um ângulo θ. 
 

 
 

Sabendo-se que o sistema está em equilíbrio e que α e θ são complementares, qual é o valor de θ? 

A) 
mg

θ = arccos
qE

 

B) 
mg

θ = arctg
2qE

 

C) 
mg

θ = arcsen
2qE

 

D) 
mg

θ = arccos
2qE

 

 

Questão 38 
O modelo heliocêntrico desenvolvido por Nicolau Copérnico, em 1543, já havia sido sugerido 18 séculos antes pelo astrônomo 
grego Aristarco de Samos (310 a.C. – 230 a.C) que estimou, através de métodos geométricos, as dimensões e as distâncias do 
Sol e da Lua e concluiu que era natural supor que o astro menor girasse em torno do maior. Porém, mesmo com as observa-
ções de Aristarco, o geocentrismo foi o modelo com mais adeptos e sua supremacia, conquistada com o modelo de Ptolomeu, 
perdurou por mais de 1.300 anos. Alguns alunos de uma escola, estudando sobre as diferenças entre os modelos geocêntrico 
e heliocêntrico, desenvolveram algumas hipóteses para justificar a dificuldade para a aceitação do modelo heliocêntrico, tais 
como: 
I. Os cálculos matemáticos dos modelos heliocêntricos eram imprecisos, não tendo a confiabilidade necessária para ser 

adotado como modelo real. 
II. O modelo geocêntrico tinha a igreja como defensora, pois era inadmissível aceitar que a Terra era apenas um planeta 

qualquer girando com os outros ao redor do Sol. 
III. O modelo geocêntrico era matematicamente mais simples e mais preciso que o heliocêntrico.  
Das hipóteses que justificam a hegemonia do modelo geocêntrico perante o heliocêntrico, está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
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Questão 39 
Considere uma barra condutora de comprimento L = 50 cm que gira em torno de uma de suas extremidades em uma região 
do espaço onde há um campo magnético uniforme de intensidade 0,8 T, conforme a imagem a seguir: 
 

 
 

De acordo com as Equações de Maxwell haverá uma força eletromotriz induzida entre as extremidades desse condutor que 
está relacionado com a variação do fluxo magnético que atravessa esse material. Desse modo, sabendo-se que o plano sobre 
o qual a barra gira é perpendicular às linhas de indução do campo magnético, qual será o valor da força eletromotriz induzida 
quando a barra girar com velocidade angular constante de valor ω? 
A) 0,1 ω 
B) 0,2 ω 
C) 0,4 ω 
D) 0,5 ω 
 

Questão 40 
Elon Musk foi considerado, em 2022, o homem mais rico do mundo. Entre os planos e projetos de negócio de Musk, está o 
de habitar lugares extraterrestres e realizar viagens espaciais com sua empresa SpaceX. Considere que Musk foi até um 
planeta X esférico de raio R, maciço e homogêneo de massa M. Para agilizar o transporte de mercadorias nesse planeta, ele 
decide fazer um túnel que conecta os polos do planeta, conforme a imagem a seguir: 
 

 
 

Sendo assim, se um objeto for solto em um dos polos do planeta, desprezando-se qualquer força resistiva que possa existir, 
qual será o tempo necessário para que este objeto chegue até o outro polo do planeta? 

A) 
3R

π
GM

  

B)  
3R

2π
GM

 

C) 
R

π
GM

 

D) 
3R

π
4GM

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




