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CONHECIMENTOS GERAIS 

LEGISLAÇÃO  

 

QUESTÃO 1 

Segundo o texto da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de 

(A) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

(B) progressiva universalização do ensino fundamental obrigatório e gratuito. 

(C) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até quatro anos de idade. 

(D) educação básica gratuita, nas redes pública e privada, dos quatro aos dezessete anos de 

idade. 

 
 

QUESTÃO 2 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que 

 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que  

(A) os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio e superior. 

(B) o ensino fundamental regular será ministrado exclusivamente em língua portuguesa. 

(C) os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

(D) o ensino religioso, de natureza obrigatória, constituirá disciplina das escolas de ensino 

fundamental. 

 

 

QUESTÃO 3 

A Lei nº 12.772/2012 dispõe sobre a estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal.  

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que 

(A) o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, será 

exercido, necessariamente, com dedicação exclusiva. 

(B) a progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá 

com base nos critérios estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990. 

(C) o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

ocorrerá mediante progressão funcional e avaliação de desempenho. 

(D) com as exceções previstas na Lei, o regime de 40 (quarenta) horas com dedicação 

exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou 

privada. 

 

 

 



 

2 
 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da Carreira de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Edital nº 30/2022 – FÍSICA 
 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 4 

A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

Segundo o texto legal, a 

(A) remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do 

quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.  

(B) readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, 

nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. 

(C) redistribuição dar-se-á no deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

(D) recondução é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 

cargo resultante de sua transformação. 

 
 

QUESTÃO 5 

De acordo com os dispositivos da Lei nº 9.394/1996 (LDB), é correto afirmar que 

(A) os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais poderão 

ser aferidos, mas não reconhecidos pela instituição de ensino. 

(B) a educação profissional e tecnológica será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 

(C) a Base Nacional Comum Curricular referente à educação de jovens e adultos incluirá 

obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e religião.  

(D) os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES OBJETIVAS 

 

QUESTÃO 6 

De maneira simplificada, a potência requerida do motor (P) para que um helicóptero paire no ar é 

calculada por meio de uma função multiplicativa entre a aceleração da gravidade local, o 

comprimento linear do helicóptero, a densidade do helicóptero, a densidade do ar e eventuais 

constantes adimensionais. 

Suponha que exista uma cópia desse helicóptero, porém com metade do comprimento do original. 

Nesse caso, a nova potência requerida (P’) para que o segundo helicóptero paire no ar, em 

função de P, é  

(A)   𝐏′ = (
𝟏

𝟐
)

𝟕

𝟐
. 𝐏 

 

(B) 𝐏′ = (
𝟏

𝟐
)

𝟑

𝟒
. 𝐏 

 

(C) 𝐏′ = (
𝟏

𝟐
)

𝟓

𝟒
. 𝐏  

 

(D) 𝐏′ = (
𝟏

𝟐
)

𝟓

𝟐
. 𝐏 

 

QUESTÃO 7 

Duas cargas, 𝑞1 e 𝑞2, estão fixas nos vértices 1 e 2, respectivamente, do triângulo cujas 

dimensões estão representadas na figura a seguir. O campo elétrico resultante no 3º vértice 

devido à presença de 𝑞1 e 𝑞2 é paralelo à reta que contém os vértices 1 e 2,  e tem módulo    

|E⃗⃗ R| = (1,8 ∙ 105)(SI). (k = 9 ∙ 109 N.m2

C2 ) 

 

 

 

 

As cargas 𝑞1 e 𝑞2 valem, respectivamente, 

(A) 0,54 mC e − 2,5 mC 

(B) −0,54 mC e 2,5 mC 

(C) 0,90 mC e − 5,0 Mc 

(D) −0,90 mC e 5,0 mC 
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QUESTÃO 8 

Na termodinâmica, o estudo da máquina de Carnot tem uma grande importância, uma vez que se 

trata do dispositivo mais eficiente, operando entre dois reservatórios térmicos, usualmente 

chamados de fonte quente, com temperatura Tq, e a fonte fria, com temperatura Tf. A máquina de 

Carnot opera sob um ciclo que compreende duas transformações isotérmicas e duas 

transformações adiabáticas. Sabe-se que o trabalho (W), numa transformação isotérmica, para ir 

de um volume inicial Vi até um volume final Vf, é dado por Wiso = n. R. Tq. ln(
Vf

Vi
⁄ ), em que n é o 

número de mols do gás, e R é a constante dos gases perfeitos. No caso de uma transformação 

adiabática, o trabalho é dado por Wadi =
n.R

1−γ
. ( Tf − Tq), em que γ representa a razão entre os 

calores específicos a pressão e volume constantes, CP e CV, respectivamente, dado por γ =
CP

CV
⁄ . Destaca-se que γ assume diferentes valores, caso sejam considerados gases 

monoatômicos, gases diatômicos ou gases poliatômicos.  

Baseando-se nessas informações, assinale a alternativa que represente a eficiência (e) de uma 

máquina de Carnot operando em um clico de Carnot, considerando-se um gás poliatômico. 

(A) e = 1γ −
 Tf

Tq
 

(B) e = 1 −
 Tf

Tq
 

(C) e = 1 − (
 Tf

Tq
)
γ

 

(D) e = 1 − γ (
Tf

Tq
) 

QUESTÃO 9 

O ósmio, além de ser extremamente raro, é o metal mais denso da tabela periódica. Sua 

densidade vale aproximadamente 23 g/cm3. Um pequeno cilindro de volume 270 mm3 e altura 

hcilindro, composto apenas por ósmio, se encontra à temperatura de 323 K. Esse cilindro é 

apoiado em uma de suas bases sobre um grande bloco de gelo com superfície horizontal. O 

sistema formado pelo bloco e pelo cilindro encontra-se isolado termicamente e o bloco encontra-

se à temperatura de fusão. Após o equilíbrio térmico, o cilindro é retirado e todo o líquido formado 

passa a ocupar a cavidade produzida durante a fusão, formando uma coluna de líquido de altura 

hágua. (O calor específico do ósmio vale 0,031 cal/g ∙ K e o calor latente de fusão do gelo vale 

80 cal/g .) 

Sabendo que a cavidade é cilíndrica e que o bloco se ajusta perfeitamente a ela, podemos afirmar 

que a altura da coluna de água, hágua, vale aproximadamente 

(A) 12% hcilindro 

(B) 22% hcilindro 

(C) 34% hcilindro 

(D) 44% hcilindro 

 



 

5 
 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da Carreira de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Edital nº 30/2022 – FÍSICA 
 
 

QUESTÃO 10 

A figura representa um circuito elétrico onde os terminais da bateria (A e B) estão sujeitos a uma 

diferença de potencial U. 

 

 

A razão entre as leituras do amperímetro ideal com a chave (CH) fechada e com a chave (CH) 

aberta é 

(A) 2. 

(B) 1/2. 

(C) 3. 

(D) 1/3. 

 

 

QUESTÃO 11 

Um móvel puntiforme se locomove um um plano cartesiano XY, de acordo com as seguintes 

funções horárias, para a sua posição (unidades SI):  

 X(t) = - a cos(ωt);  

 Y(t) = a[10 + sen(ωt)], em que a e ω são constantes. 

 

A distância percorrida pelo móvel em um instante 𝜏 qualquer e o ângulo θ entre o vetor velocidade 

e o vetor aceleração valem, respectivamente, 

(A) a ωτ e 0° 

(B) a ωτ e 90° 

(C) 
a ωτ

10
 e 0° 

 

(D) 
a ωτ

10
 e 90° 
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QUESTÃO 12 

Certa quantidade de um gás ideal permanece confinado dentro de um recipiente cilíndrico de 

paredes adiabáticas. A pressão no interior do cilindro é inicialmente igual à pressão atmosférica 

local. O cilindro tem um êmbolo que pode deslizar livremente, como mostra a figura a seguir. Uma 

mola de constante elástica K está fixa em uma de suas extremidades ao êmbolo, e na outra, em 

um suporte vertical fixo. Através de uma resistência elétrica de 10 , em contato térmico com o 

gás, faz-se circular uma corrente elétrica de 0,10 A durante o tempo de 2,0 min. 

 
 

Sabendo que ao final do processo a variação da energia interna do gás foi de 9,0 J, e que a mola 

foi lentamente comprimida em 2,0 cm, a constante elástica da mola vale 

(A) 1,0 x 104 N/m 

(B) 2,5 x 104 N/m 

(C) 2,0 x 104 N/m 

(D) 1,5 x 104 N/m 

 

QUESTÃO 13 

Ordem de grandeza é um conceito que nos permite representar estimativas relativas às 

dimensões de diversas grandezas físicas. 

A ordem de grandeza, em milímetro, da altura média dos seres humanos é 

(A) 101 

(B) 102 

(C) 103 

(D) 104 
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QUESTÃO 14 

Dois cubos idênticos, de aresta a e massa específica µ, encontram-se em equilíbrio, como mostra 

a figura a seguir. Em uma das extremidades da alavanca, existe um cubo suspenso por um fio 

ideal. Na outra extremidade da alavanca, existe outro fio ideal, ligado a um sistema de roldanas 

que mantém o sistema em equilíbrio por meio do cubo que está totalmente imerso em um líquido 

de massa específica . 

 

Sendo g a aceleração da gravidade e desprezando as massas da alavanca, fios e roldanas, a 

razão LA/LB dos comprimentos dos braços da alavanca, em função de µ e , vale 

(A) 
1

2
(1 −



µ
) 

(B) 1 −


µ
 

(C) 
ρ

μ
 –  1 

(D) 
2μ

ρ
− 1 

 

QUESTÃO 15 

Uma fonte emissora de um laser verde, cuja potência é de 5,0 mW, opera com um comprimento 

de onda de 530 nm. Considere h = 6,6 x 10-34 J.s para a constante de Planck e c = 3,0 x 108 m/s 

para a velocidade de luz no vácuo. 

O número aproximado de fótons emitidos por segundo, devido à fonte emissora de laser verde, é 

representado por 

(A) 0,74 x 1016 

(B) 0,74 x 1022 

(C) 1,4 x 1016 

(D) 1,4 x 1022 
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QUESTÃO 16 

Um aro retangular de dimensões a = 3,8 cm e b = 4,8 cm é puxado, com uma velocidade de 

módulo constante igual a 1,6 m/s, para fora da região entre dos ímãs permanentes, como mostra 

a figura a seguir: 

 

Sabendo-se que a magnitude (constante) do campo magnético na região entre os ímãs é de 0,073 

T, o valor aproximado da força eletromotriz induzida no aro retangular, em volts, é 

(A) 4,4 x 10-3 

(B) 5,6 x 10-3 

(C) 2,1 x 10-4 

(D) 6,7 x 10-4 

 

QUESTÃO 17 

Nas bombas de GNV em postos de combustíveis, a quantidade de gás vendida é medida em 

metros cúbicos. Essa medida, no entanto, não corresponde ao volume realmente ocupado pelo 

gás no interior do cilindro, e sim ao volume que essa mesma massa de gás ocuparia caso 

estivesse submetida a uma pressão de 1,00 atm na temperatura de 15 ºC. O abastecimento se 

encerra quando a pressão do gás no interior do cilindro se iguala à pressão do compressor do 

posto, que é padronizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 220 atm. 

Suponha que um motorista iniciou o abastecimento do cilindro num momento em que a pressão 

interna deste era de 20,0 atm. A medida do gás vendido, acusada pela bomba, foi de 10 m3 após 

o abastecimento completo. Para fins de simplificação, considere que a temperatura do gás 

permaneceu constante em 37 ºC ao longo do abastecimento e que o GNV se comporte como um 

gás ideal. 

O volume interno do cilindro é de aproximadamente 

(A) 38 litros. 

(B) 54 litros. 

(C) 60 litros. 

(D) 75 litros. 
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QUESTÃO 18 

Na figura a seguir, duas pequenas esferas metálicas idênticas, A e B, eletricamente neutras, 

suspensas por fios isolantes, inextensíveis e de mesmo comprimento, são colocadas em uma 

região próxima a uma casca esférica metálica eletricamente neutra. O ponto C é o centro da 

esfera, e os fios estão equidistantes da linha vertical que passa pelo centro da esfera, como 

mostra a figura. 

 

Em seguida, duas partículas pontuais negativamente carregadas são colocadas fixas no interior 

da casca metálica esférica através de duas pequenas aberturas. 

 

Nessas condições, a configuração das esferas A e B é representada por 

(A) 

 

(C) 

 

    

    

(B) 

 

(D) 
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QUESTÃO 19 

Um túnel retilíneo é cavado de polo a polo através de um planetoide esférico e homogêneo de 

massa M e raio R. Um pequeno objeto é abandonado sobre o túnel a partir do repouso do nível da 

superfície do planetoide. Não há atmosfera. É conhecida a constante universal da gravitação G. 

O menor intervalo de tempo necessário para que o objeto atinja a superfície do planetoide no lado 

oposto do túnel é  

(A) 2√
R3

GM
 

(B) 2√2√
R3

GM
 

(C) π√
R3

GM
 

(D) 2π√
R3

GM
 

 

QUESTÃO 20 

Um trilho construído na forma de uma secção de circunferência de raio R é fixado verticalmente 

sobre um solo plano e horizontal, como mostra a figura a seguir. Uma bolinha de dimensões 

desprezíveis é posta a deslizar sobre o trilho a partir do repouso no ponto A. Despreze os efeitos 

das forças de atrito e resistência do ar. 
 

 

 

A altura máxima, com relação ao nível do solo, atingida pela bolinha após perder o contato com o 

trilho no ponto B é 

(A) R 

(B) 
3𝑅

4
 

(C) 
7𝑅

8
 

(D) 
√3 𝑅

2
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QUESTÃO 21 

Num violão de seis cordas, a afinação padrão apresenta as frequências fundamentais para cada 

corda, conforme a tabela a seguir: 

Corda Frequência fundamental 

(hz) 

1 – Mi   330 

2 – Si 247 

3 – Sol 196 

4 – Ré 146 

5 – Lá 110 

6 – Mi  82 

 

Um músico amador, após verificar que a corda 1 arrebentou, decide substituí-la por uma corda 5 

que ele tinha de reserva. Considere constantes as densidades lineares das cordas. 

Sendo T5 a tração a que a corda 5 está submetida quando afinada corretamente e T’5 a tração a 

que a corda 5 deve estar submetida para soar na frequência fundamental da corda 1, T’5 é igual a 

(A) 
3

2
 T5 

(B) 3 T5 

(C) 6 T5 

(D) 9 T5 

 

QUESTÃO 22 

Uma esfera maciça de massa M e raio R se encontra em repouso no topo de um plano inclinado 

que se eleva a uma altura h do solo (plano horizontal). Em um dado instante a esfera rola, sem 

deslizar, sob a influência da gravidade, pelo plano inclinado. Desconsidere quaisquer forças de 

resistência. Considere o momento de inércia da esfera maciça I =  
2 

5
M R2 e o módulo da 

aceleração local da gravidade g. 

A velocidade linear do centro de massa da esfera ao chegar à base do plano inclinado é de 

(A) √2. g . h 

(B) √
2

5
. g . h 

(C) √
10

7
. g . h 

(D) √
5

7
. g . h 
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QUESTÃO 23 

Para abastecer uma pousada em um lugarejo muito isolado, um gerador de energia foi instalado 

com o objetivo de fornecer energia elétrica através de dois cabos elétricos cilíndricos. Esse 

gerador é mantido em funcionamento durante 10 horas por dia, todos os dias da semana. A figura 

a seguir mostra um esquema simplificado da pousada, fios e gerador. A potência solicitada foi de 

200 kW, e cada fio que liga o gerador à pousada tem comprimento de 20 m e área da seção reta 

igual a 50 mm². 

 

Sabe-se que a tensão exigida é de 200 V, que o rendimento do gerador é de 80% e a resistividade 

elétrica dos cabos é igual a 2,0 x 10-8 .m.  

Substituindo esse gerador por um novo, que fornece a mesma potência solicitada com o mesmo 

rendimento e cujos cabos elétricos tenham área da seção reta transversal duas vezes maior que a 

do primeiro gerador, a economia de energia elétrica, para 30 dias de funcionamento, será de 

(A) 2.400 kWh 

(B) 3.000 kWh 

(C) 1.500 kWh 

(D) 2.700 kWh 

 

QUESTÃO 24 

 

Uma esfera espelhada de raio R é apoiada 

sobre um solo plano e horizontal. Um feixe de 

raios de luz cilíndrico e vertical atinge a esfera. 

Como mostra a figura ao lado, a reta suporte 

do raio central do feixe contém o centro da 

esfera. 

 

 

Para que pontos do solo sejam iluminados, é necessário que a abertura d do feixe seja maior que 

(A) R 

(B) R√2 

(C) R√3 

(D) 2R 
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QUESTÃO 25 

Um pêndulo de massa M1 é abandonado a partir do repouso no ponto A e colide no ponto B com 

um bloco de massa M2 = 0,2 M1. Neste ponto, o vetor velocidade do pêndulo é paralelo ao plano 

inclinado. O bloco encontra-se inicialmente em repouso no ponto B devido à força de atrito. 

Imediatamente após a colisão, o pêndulo para e o bloco sobe o plano com velocidade V, parando 

no ponto C, conforme a figura a seguir.  

 

 

 

O ângulo , de inclinação do plano com relação a direção horizontal, é igual ao ângulo que o 

pêndulo faz com a direção vertical ao atingir o ponto B. Sejam L o comprimento do fio, d a 

distância percorrida pelo bloco entre os pontos B e C, µ o coeficiente de atrito dinâmico entre o 

bloco e a superfície do plano inclinado e g a aceleração da gravidade. 

Nessas condições, o coeficiente de atrito dinâmico µ entre o bloco e a superfície do plano 

inclinado vale 

(A) μ =  
L

d
tg − 1 

(B) μ =  1 − tg 

(C) μ = 25 
L

d
−  tg   

(D) μ =
L

d
− tg 
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

QUESTÃO 1 

Valor do item A: 12,5 pontos 
Valor do item B: 12,5 pontos 
Valor total da questão: 25 pontos 
 

Em um circuito elétrico, uma bateria de força eletromotriz igual a 100 V e resistência interna r = 

2,5  é ligada a um conjunto de resistores, como mostra a figura a seguir: 

 

 
 

 

Determine: 

(A) a indicação no amperímetro A; 

(B) a potência dissipada pelo resistor de 40 . 
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QUESTÃO 2 

Valor do item A: 12,5 pontos 

Valor do item B: 12,5 pontos 

Valor total da questão: 25 pontos 

 

Um pequeno cilindro reto sólido e homogêneo de densidade 𝜇, base de área A e altura h é 

utilizado em dois experimentos.  

No primeiro, o cilindro é colocado no interior de um recipiente contendo um líquido homogêneo de 

massa específica 𝜇0 e verifica-se que ele flutua com parte de seu volume emerso.  

No segundo experimento, o cilindro é apoiado com uma de suas bases sobre um pedaço de cano 

vertical que atravessa o fundo de um recipiente inicialmente seco. O cano apresenta abertura de 

área a < A e parede de espessura desprezível. O cilindro é posicionado sobre o cano de modo 

que seus eixos de simetria sejam coincidentes.  

Em seguida, o recipiente é preenchido com o mesmo líquido de massa específica 0 utilizado no 

primeiro experimento até uma altura H > h medida em relação ao nível da base inferior do cilindro. 

Durante o preenchimento do recipiente com o líquido, o cilindro é mantido em contato com a boca 

do cano, com o auxílio de uma força vertical para baixo aplicada pelas mãos do experimentador. 

No entanto, ao ser atingida a altura H, as mãos são retiradas e o cilindro não flutua, 

permanecendo imerso em contato com a boca do cano, como representado em corte no diagrama 

a seguir: 

 

 

 

Determine o valor mínimo de H para que 

(A) o cilindro permaneça em equilíbrio em contato com a boca do cano; 
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(B) a resultante das forças aplicadas pelos fluidos (líquido e ar) sobre o cilindro tenha sentido 

para baixo. 

 

QUESTÃO 3 

Valor total da questão: 25 pontos 

Uma técnica muito empregada por guitarristas na prática de seu instrumento é o bending, que 

consiste em deslocar o dedo que pressiona a corda na direção perpendicular a ela em qualquer 

sentido. O resultado é a emissão de um som mais agudo quando a corda é excitada pela palheta. 

Em outras palavras, a frequência do harmônico fundamental do som emitido a partir daquela 

posição na escala é multiplicada por um fator R > 1, que corresponde ao intervalo musical 

desejado pelo instrumentista. 

Suponha que o dedo do instrumentista, antes do deslocamento, pressiona a corda de 

comprimento total L0 para limitá-la no traste localizado em seu ponto médio M, como representado 

na Figura 1. Considere que apenas a metade da corda à esquerda do traste vibra quando excitada 

pela palheta. O dedo é então movido e a corda passa a estar limitada pelo mesmo traste, mas no 

ponto P, como representado na Figura 2. Nessa nova situação, o comprimento da corda passa a 

ser L > L0. 

 

 

Figura 1: Antes da execução do bending 

 

 

Figura 2: Durante a execução do bending 

 

Considere que o comportamento da força de tração estabelecida na corda possa ser descrito pela 

lei de Hooke com constante elástica conhecida k. É conhecido o módulo T0 dessa força na 

situação da Figura 1. 

Determine, na situação descrita, a função R = R(L), que relaciona o fator multiplicativo 

correspondente ao intervalo musical desejado com o comprimento total atingido pela corda 

durante a execução do bending. Em seguida, mostre que R aumenta com o crescimento de L. 
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QUESTÃO 4 

Valor total da questão: 25 pontos 

Uma esfera A de massa 𝑚 é arremessada na direção representada na figura e atinge a superfície 

de um bloco B, em repouso e de massa 𝑀 =
𝑚

2
 , com velocidade 𝑣 1. A esfera é ricocheteada sobre 

o bloco, partindo da superfície onde ricocheteou com velocidade 𝑣 2, indicada na figura. 

 

 

Nessas condições, determine o módulo da velocidade de B, |𝑣 𝐵|, imediatamente após o 

ricocheteio, em função dos módulos de 𝑣 1 e 𝑣 2. 
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