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FÍSICA - PROF. ELIAS ARCANJO 
 

1.  Duas espiras circulares, concêntricas e 
coplanares de raios R1 = 2π m e R2 = 
4π m são percorridas, 
respectivamente, por correntes de 
intensidades i1 = 6 A e i2 = 8 A, 
conforme mostra o desenho. A 
intensidade (módulo) do vetor indução 
magnética no centro das espiras “O” é: 

 Dado: o meio é o vácuo e a 
permeabilidade magnética do vácuo μo 
= 4π · 10-7 T · m/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 2 · 10-7 T. 
b) 3 · 10-7 T. 
c) 6 · 10-7 T. 
d) 8 · 10-7 T. 
 
2. No triângulo retângulo isósceles XYZ, 

conforme desenho abaixo, em que XZ = 
YZ = 3,0 cm, foram colocadas uma 
carga elétrica puntiforme Qx = +3 nC no 
vértice X e uma carga elétrica 
puntiforme Qy = +4 nC no vértice Y. A 
intensidade do campo elétrico 
resultante em Z, devido às cargas já 
citadas é Dados: o meio é o vácuo e a 
constante eletrostática do vácuo é ko = 
9 · 109 N·m2C2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 2 · 105 N/C. 
b) 6 · 103 N/C. 
c) 5 · 104 N/C. 
d) 104 N/C. 

3. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, 
comprou um espelho esférico de 
Gauss. Ela observou que, quando o seu 
rosto está a 30 cm do espelho, a sua 
imagem é direita e três vezes maior do 
que o tamanho do rosto. O tipo de 
espelho comprado pela jovem e a 
distância são, respectivamente, 

a) côncavo e 60 cm. 
b) côncavo e 45 cm. 
c) côncavo e 45 cm. 
d) convexo e 60 cm. 
 
4. Com relação às ondas, são feitas as 

seguintes afirmações: 
I. As ondas mecânicas propagam-se 

somente em meios materiais. 
II. As ondas eletromagnéticas propagam-se 

somente no vácuo. 
III. As micro-ondas são ondas que se 

propagam somente em meios materiais. 
 Das afirmações acima está(ão) 

correta(s) apenas a(s) 
a) I. 
b) II. 
c) I e III. 
d) I e II. 
 
5. O gráfico abaixo está associado ao 

movimento de uma motocicleta e de 
um carro que se deslocam ao longo de 
uma estrada retilínea. Em t=0 h ambos 
se encontram no quilômetro 0 (zero) 
dessa estrada. 

 
 
 Com relação a esse gráfico, são feitas 

as seguintes afirmações: 
I. A motocicleta percorre a estrada em 

movimento uniformemente retardado. 
II. Entre os instantes 0 h e 2 h, o carro e a 

motocicleta percorreram, 
respectivamente, uma distância de 60 
km e 120 km. 
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III. A velocidade do carro aumenta 30 km/h 
a cada hora. 

IV. O carro e a motocicleta voltam a estar 
na mesma posição no instante t=2 h. 

 Das afirmações acima está(ão) 
correta(s) apenas a(s) 

a) IV.  
b) II, III e IV.  
c) I, III e IV.  
d) II e III. 
 
6. Um bloco de massa igual a 1,5 kg é 

lançado sobre uma superfície 
horizontal plana com atrito com uma 
velocidade inicial de 6 m/s em t1= 0 s. 
Ele percorre uma certa distância, numa 
trajetória retilínea, até parar 
completamente em t2=5 s, conforme o 
gráfico abaixo. O valor absoluto do 
trabalho realizado pela força de atrito 
sobre o bloco é 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  4,5 J 
b) 9,0 J 
c) 15 J 
d) 27 J 
 
7. Uma carga elétrica puntiforme, no 

interior de um campo magnético 
uniforme e constante, dependendo de 
suas condições cinemáticas, pode ficar 
sujeita à ação de uma força magnética. 
Sobre essa força pode se afirmar que 

a) tem a mesma direção do campo 
magnético, se a carga elétrica tiver 
velocidade perpendicular a ele. 

b) é nula se a carga elétrica estiver em 
repouso. 

c) tem máxima intensidade se o campo 
magnético e a velocidade da carga 
elétrica forem paralelos. 

d) é nula se o campo magnético e a 
velocidade da carga elétrica forem 
perpendiculares. 

8. No circuito representado no esquema 
abaixo, os resistores R1, R2 e R3 têm 
valores iguais a 6 Ω, 3 Ω e 4 Ω, 
respectivamente. Se a corrente no R1 = 
2 A, determine a leitura no 
amperímetro e no voltímetro e a ddp 
da fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 6 A, 12 V e 36 V 
b) 4 A, 12 V e 24 V 
c) 3 A, 6 V, e 18 V 
d) 5 A, 4 V, 42 V 
 
9. A barra homogênea de peso P = 2 000 N 

está em equilíbrio sobre dois apoios. A 
força de reação no ponto B vale: 

 

 
a) 2 000 N    
b) 1 000 N  
c) 1 500 N 
d) 1 250 N 
 
10. O corpo M representado na figura 

pesa 80 N e é mantido em equilíbrio 
por meio da corda AB e pela ação da 
força horizontal F de módulo 60 N. 
Considerando g = 10 m/s², a 
intensidade da tração na corda AB, 
suposta ideal, em N, é: 
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a) 60  
b) 80  
c) 100  
d) 140  
 
11. Associe corretamente os conceitos de 

acústica, contidos na coluna da 
esquerda, com suas respectivas 
características principais, constantes 
na coluna da direita e, em seguida, 
assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

1) Altura  
2) Timbre  
3) Intensidade  
( ) Grave e agudo 
( ) Amplitude de vibração 
( ) Fontes sonoras distintas 
a) 2 – 1 – 3 
b) 1 – 3 – 2 
c) 1 – 2 – 3 
d) 2 – 3 – 1 
 
12. Um bloco de 5,0 kg, inicialmente em 

repouso, está apoiado em uma 
superfície horizontal com atrito, cujos 
coeficientes estático e dinâmico são, 
respectivamente, e = 0,5 e d = 0,4. 
Considerando g = 10 m/s2, ao se aplicar 
uma força horizontal de 10 N sobre 
esse bloco, a força de atrito atuante 
sobre ele vale  

a) 25 N.  
b) 30 N.  
c) 10 N.  
d) 5 N. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PORTUGUÊS – PROF. VITOR HUGO 

 
1. Os vocábulos cuja acentuação gráfica 

pode ser justificada simultaneamente 
por duas regras são: 

a) herói/papéis; 
b) econômico/histórico; 
c) pátria/tênue; 
d) gás/três; 
 

2. Leia: 
I. O alcoolismo é um dos fatores que 

contribui para a violência contra 
crianças e mulheres. 

II. Nos EUA, os gastos com a violência 
doméstica entre casais ultrapassa 5,8 
bilhões de dólares anuais. 

III. O olhar dos estrangeiros sobre o Brasil 
vai além das belezas naturais; o turismo 
sexual é um forte atrativo do país. 

IV. As denúncias de turismo sexual 
precisam ser feitas, a fim de 
enfraquecer esse sistema doente. 

 O processo de formação das palavras 
destacadas acima é, respectivamente, 
derivação 

a)  sufixal / prefixal / regressiva / prefixal e 
sufixal. 

b) sufixal / prefixal / imprópria / 
parassintética. 

c)  prefixal / regressiva / imprópria / 
sufixal. 

d)  prefixal / sufixal / regressiva / prefixal. 
 

3. Em qual alternativa a conjunção ou 
locução conjuntiva estabelece uma 
relação de sentido de concessão? 

a) Os professores anunciaram que farão 
greve, ainda que o Governo decida 
algum novo reajuste salarial. 

b) Mal o Governo anunciou uma 
negociação para um novo reajuste, os 
professores decidiram pela greve. 

c) Logo que o Governo pediu uma 
negociação, o sindicato dos professores 
decidiu interromper a greve. 

d) Enquanto o sindicato e o Governo não 
decidirem o reajuste exigido, os 
professores não retornarão às salas de 
aula. 

 

4. Como se classificam os pronomes 
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destacados nos versos abaixo, na 
ordem em que aparecem? 

 “Liberdade essa palavra 
 que o sonho humano alimenta: 
 que não há ninguém que explique, 
 e ninguém que não entenda.” (Cecília 

Meireles) 
a)  Demonstrativo, relativo e possessivo. 
b)  Possessivo, interrogativo e indefinido. 
c)  Indefinido, demonstrativo e relativo. 
d)  Demonstrativo, relativo e indefinido.  

5. Leia: 
 “O pardalzinho nasceu 
 Livre. Quebraram-lhe a asa. 
 Sacha lhe deu uma casa, 
 Água, comida e carinho.” (M. Bandeira) 
 Os termos destacados no texto acima 

exercem respectivamente a função de 
a)  objeto direto e objeto indireto. 
b)  adjunto adnominal e objeto indireto. 
c)  adjunto adnominal e predicativo do 

sujeito. 
d)  predicativo do sujeito e predicativo do 

objeto. 
 

6. Na verdade não existem meninos de 
rua. 

 Existem meninos na rua. 
 As expressões destacadas no texto 

exercem, respectivamente, a função de 
a)  adjunto adnominal e adjunto adverbial. 
b)  adjunto adverbial e adjunto adnominal. 
c) adjunto adverbial e predicativo do 

sujeito. 
d) predicativo do sujeito e adjunto 

adverbial. 
 

7. Leia: 
 Quando nos comunicamos, 

selecionamos e combinamos as palavras 
para que os enunciados sejam 
formados. À medida que as frases são 
criadas, vamos incorporando a elas 
recursos próprios da língua oral, como 
pausas, altura da voz, entonação, 
interrupções bruscas. 

 No texto acima não há oração 
subordinada adverbial 

a)  final. 
b)  causal. 
c)  temporal. 
d)  proporcional. 

8. Leia: 
 Segundo uma pesquisa recente da 

Unicamp, três das principais rodovias 
que dão acesso à cidade de Campinas 
estão com o solo contaminado por 
materiais potencialmente tóxicos, como 
cromo e chumbo. 

 A oração subordinada destacada no 
texto acima classifica-se como 

a) substantiva completiva nominal. 
b) substantiva apositiva. 
c) adverbial causal. 
d) adjetiva restritiva. 
 

9. Relacione as colunas quanto à 
classificação das figuras de linguagem 
presentes nos trechos destacados. Em 
seguida, assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

1 – hipérbole 
2 – antítese 
3 – metonímia 
4 – eufemismo 
( ) “O sonho de um céu e de um mar/ E de 

uma vida perigosa/Trocando o amargo 
pelo mel/E as cinzas pelas rosas.” 

( ) “Senhora, partem tão tristes/Meus olhos 
por vós (...)/tão tristes, tão 
saudosos,/tão doentes da partida,/tão 
cansados, tão chorosos/da morte mais 
desejosos/ cem mil vezes que da vida”. 

( ) “Sobre um mar de rosas que arde/Em 
ondas fulvas, distante, Erram meus 
olhos, diamantes,/Como a nau dentro 
da tarde”. 

( ) “Às vezes tenho que concordar com a 
ideia de que meu filho não atingiu o 
índice normal de aproveitamento para 
meninos de sua idade”. 

a)  4 – 2 – 1 – 3 
b)  2 – 1 – 3 – 4 
c)  3 – 4 – 2 – 1 
d)  2 – 4 – 3 – 1 
 

10. Complete as lacunas das frases abaixo 
com os verbos indicados e depois 
assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

1 – Que encanto! Metade das folhas dos 
ipês _________ sobre a calçada, 
completando a beleza do tapete rosa. 
(estava/estavam) 



 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

5 

    

AAUULLÃÃOO  DDEE  VVÉÉSSPPEERRAA  EEEEAARR  22002200..11  

1122//0099//22002200  

2 – Sempre __________ muitos buracos na 
minha avenida, mas o esplendor dos 
ipês me fazia esquecê-los. 
(houve/houveram) 

3 – __________ dez anos que não vinha à 
minha cidade. Mas minha avenida está 
do mesmo jeito. E os ipês, mais lindos e 
floridos! (Fazia/Faziam) 

4 – Em agosto e setembro, minha avenida 
fica em festa, e __________ 
maravilhosos ipês rosa. Um espetáculo 
para os olhos! (observa-se/observam-
se) 

a)  estavam/houveram/Faziam/observa-se 
b)  estava/houveram/Fazia/observam-se 
c)  estavam/houve/Faziam/observa-se 
d)  estava/houve/Fazia/observam-se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÊS – PROF. INALDO BENTO 
 

 A flight attendant is taught how to 
handle first – aid procedures for 
passengers and he or she also gets 
survival training in case of an accident. 
After _______, the flight attendant 
must pass a test at the DAC to obtain a 
license. 

1. Fill in the blank with the suitable 
option.  

a)  graduate  
b)  graduates  
c)  graduated  
d)  graduating 
 

2. Read the dialogue and complete it 
with the right form of the verb.  

 WAITER: Are you ready to order?  
 CLIENT: Would you mind _______ me 

the menu?  
 WAITER: Of course not. Here you are.  
a)  to bring  
b)  brought  
c)  bringing  
d)  not bring 
 

 Halloween 
 ___ the 31st of October many people 

___ England, in the United States and 
even in Brazil prepare to celebrate 
Halloween, or the Witches Day. 
Halloween has a pagan origin, dating 
back to Roman and Celts times. Many 
years later in England, farmers used to 
go _____house _____house to ask for 
food. 

3. Fill in he blanks with the suitable 
option  

a)  for – to – on – in  
b)  on – in – from – to  
c)  to – from – in – for  
d)  since – for – from – to 
 

 Rio de Janeiro presented what they are 
calling the largest ever floating 
Christmas “tree” on the Rodrigo de 
Freitas Lagoon on Saturday night. 

4. “largest”, (line 2 ), was used in the 
text as a  

a)  superlative.  
b)  comparative of equality.  
c)  comparative of inferiority.  
d)  comparative of superiority. 
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 Greenpeace _____ against 
environmental degradation since 1971 
when a small boat of volunteers and 
journalists _____ into the U.S. atomic 
test zone of Amchitka, Alaska. 

5. Choose the best verbal form to have 
the text completed, respectively:  

a)  has campaigned – sailed  
b)  had campaigned – sailed  
c)  campaigned – was sailing  
d)  was campaigning – has sailed 
 
 In ... “it’s been the second most popular 

drink...” (lines 2 and 3),  
6. the underlined letter is a contracted 

form of:  
a)  is                         c)  was  
b)  has                    d)  does 
 
 A Qantas spokeswoman confirmed that 

the passenger ________ received 
tratment during the medical emergency 
couldn’t survive. 

7. Fill in the blank with the correct 
relative pronoun.  

a)  who                    c)  which  
b)  what                  d)  whose 
 
 Of the 82 airlines formed in ten years 

______ followed deregulation in 1978, 
only two have survived –America West 
and Mid-west Express. 

 Many of those who tried to imitate the 
Southwest model came to grief. Not 
JetBlue, ______ just four years after it 
was formed is continuing to grow at a 
spectacular rate. 

8. The best alternative to complete the 
text is:  

a)  that / how  
b) when / that  
c)  that / which  
d)  which / when 
 
 ____ see all parts of the world and get 

to know new people almost all the time. 
But a pilot also faces problems. ____ 
often suffer from jet lag and can 
become tired when flying through 
different time zones. ____ spend many 
days away from home and ____ 
families. 

9. Fill in the blanks with the correct 
options, respectively.  

a)  They – They – Them – them  
b)  They – Their – Them – their  
c)  They – They – They – their  
d)  They – They – They – them 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA – PROF. NYLO BARROS 

 
1. Seja a função quadrática f(x) = ax2 + 

bx + 1. Se f(1) = 0 e f(–1) = 6, então o 
valor de a é 

a)  5 
b)  4 
c)  3 
d)  2 
 

02. Se  A =    e  B =   

então A + B é igual  
 

a)   

b)   

c)    

d) 0 

 

03. Considere a matriz A =  .  

Os termos          x – 1, 2x, 4x – 1, são, 
nessa ordem, termos consecutivos de 
uma progressão aritmética. Dessa 
forma, det (A) é igual a 

a)  1 
b)  2 
c)  3 
d)  4 
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04. Para que o sistema  
 

 
 

seja possível e  determinado, deve-se 
ter a      ___ . 

a)  − 2  
b)  − 1  
c)  1  
d)  2 
 
 
 
05. Seja a equação polinomial 2x3 + 4x2 – 

2x + 4. Se S e T são, respectivamente, a 
soma e o produto de suas raízes, 
então: 

a)  S = P 
b)  S = 2P 
c)  S = 2  e  P = -4 
d)  S = -2 e P = 4 
 
 
 
 
06.Se x é um arco do 1º quadrante, com 

sen x = a e cos x = b, então qual é o 
valor de y, sendo  

  

 
 
a)  a 
b)  b 
c)  –a 
d)  –b 
 
 
 

07.Seja  o conjugado de um número 
complexo z. Sabendo que z = a + bi e 

que 2z +  = 9 + 2i, o valor de a + b é  
a)  5  
b)  4  
c)  3  
d)  2 
 
 
 

08.Considere o histograma. O ponto 
médio e a frequência absoluta da 
classe modal são _______ e _______ 
respectivamente.  

 

 
a)  6; 6  
b)  6,5; 7  
c)  7; 6,5  
d)  6,5; 7,5 
 
 
 
 
09. Dados os pontos A(k, 2), B(3, 1) e C(1, 

–2), para que a distância entre A e B 
seja igual à distância entre A e C, o 
valor de k deve ser  

a)  –7/4.  
b)  –3/4.  
c)  1/5.  
d)  3/5.   
 
 
 
 
10.Os especialistas alertam que é preciso 

beber, em média, 2 litros de água por 
dia. Isso equivale a 10 copos com 
capacidade de 200 cm3. Um copo 
cilíndrico com esta capacidade e 2 cm 
de raio da base tem, 
aproximadamente, ______ cm de 
altura. (Considere π = 3) 

a)  17 
b)  18 
c)  19 
d)  20 
 


