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Instruções: 
 

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 

numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno.

2. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

4. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

Cartão-Resposta que você receberá. 

5. O Cartão-Resposta deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse 

não o rasure nem o amasse. 

6. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

7. Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anu

8. Você dispõe de três horas para fazer sua P

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta.

9. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão

Aplicação de Prova. 

10. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc).

11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

acarretará a sua exclusão do concurso. 

12. Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o 

 
 

Cronograma Previsto: 

Atividade 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
Objetiva 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva
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         PROFESSOR 

Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anu

para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Es

Resposta. 

Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o Cartão

Data 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 08/03/2010 Internet: 

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
09/03/2010 Na sede da GRE ou na sede da Funadepi.

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 12/03/2010 Internet: 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 16/03/2010 
Internet: 
 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí

 

PROFESSOR – FÍSICA 

0 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

ilidade, mas controle o seu tempo. Esse 

para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa exigência 

Cartão-Resposta. 

Local 

Internet: www.funadepi.org.br  

GRE ou na sede da Funadepi. 

Internet: www.funadepi.org.br 

Internet: www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí 
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Legislação 
 
 

1. A característica principal da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394/96), em relação à 
organização escolar, é o seu caráter: 

 
a) Conservador. 
b) Seletivo. 
c) Classificador. 
d) Flexível. 
e) Diretivo. 

 
2. O ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de 9 

(nove) anos,  gratuito na escola pública, a partir dos 6 (seis) 
anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão 
e, segundo a Lei 9.394/96, a escola deve promover: 

 
I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo. 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que 
se assenta a vida social. 

V - A preparação básica para o trabalho e a cidadania, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às 
condições de ocupação. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente I e II são corretas. 
b) Somente I e III são corretas. 
c) Somente I, II, III e IV são corretas. 
d) Somente I, II, III e V são corretas. 
e) Somente II, III, IV e V são corretas. 

 
3. Segundo a LDB 9.394/96, a educação abrange: 
 

I - Os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar. 

II - Os processos formativos que se desenvolvem na 
convivência humana e no trabalho. 

III - Os processos formativos que se desenvolvem nas 
instituições de ensino e de pesquisa. 

IV - Os processos formativos que se desenvolvem nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

 
   Está(ão) correta(s) a(s)afirmativas: 
 

a) III, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) I, II, e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 

4. Para atingir suas finalidades, as instituições de ensino 
determinam papéis e responsabilidades, cabendo ao 
professor, segundo a Lei nº 9.394/96: 
 

I - Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade. 

II - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
III - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento. 
IV - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 
V - Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 
VI - Informar os pais sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I, II, III e V. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) I, II, III e IV. 
e) II, III, V e VI. 

 
5. De acordo com o art. 23º da LDB, o currículo na educação 

básica poderá organizar-se em: 
 

I - Série anuais e períodos semestrais; 
II - Ciclos e alternância regular de períodos de estudos; 

III - Grupos não- seriados, com base na idade, na competência 
e em outros critérios. 

IV - Forma diversa de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 

V - Ciclos de formação, com base nas aquisições 
exclusivamente cognitivas. 

 
    Estão corretas as alternativas: 
  

a) I, II e III, apenas; 
b) I, II, III e IV, apenas; 
c) I, II, IV, e V, apenas; 
d) I, III, IV, e V, apenas 
e) I, II, III, IV e V. 

 
6. Segundo a LDB, no seu artigo 62, o professor, para atuar na 

educação básica, deverá: 
 

a) Já ter completado o ensino fundamental. 
b) Ter, no máximo, o nível médio na modalidade Normal. 
c) Possuir competência pedagógica confirmada por 

comissão especial. 
d) Ter completado o ensino médio, na modalidade 

profissionalizante. 
e) Ter formação de nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena sendo admitida, para aqueles que 
atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, como 
formação mínima, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. 
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7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem uma 
mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 
em vez de um ensino em que o conteúdo é visto como fim em 
si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo é 
visto como: 

 
a) Conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações adultas repassadas ao aluno como verdade; 

b) Informações, princípios científicos, leis, etc., 

estabelecidos e ordenados numa seqüência lógica e 

psicológica; 

c) Temas geradores extraídos apenas da problematização 

da prática de vida dos alunos; 

d) Meio para que os alunos desenvolvam as capacidades 

que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 

sociais e econômicos; 

e) Informações colocadas à disposição do aluno para ele 

usar, se assim o quiser. 

 
8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais adotam a proposta de 

estruturação por ciclos, cujo princípio norteador é a 
flexibilidade da seriação. Desse modo, a organização da 
escolaridade, em ciclos, possibilita que o currículo seja 
trabalhado ao longo de um período de tempo maior. Essa 
proposta reconhece as seguintes oportunidades de 
escolarização, exceto: 

 
a) Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem que os 

alunos apresentam. 

b) Distribuição dos conteúdos de forma mais adequada à 

aprendizagem; 

c) Freqüentes rupturas e excessiva fragmentação do 

percurso escolar; 

d) Realização de adaptações sucessivas da ação pedagógica 

às diferentes necessidades dos alunos; 

e) Incorporação da diversidade dos desempenhos dos 

alunos na relação com objetos de conhecimento 

diferente. 

 
9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, Lei nº 

8.069/90, é dever da família, da comunidade, da sociedade  

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

 
a) Primazia de receber proteção e socorro em algumas 

circunstâncias; 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos; 

c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e a juventude; 

e) Precedência de atendimento nos serviços de relevância 

pública. 

 

10. Pedro passou a chegar à escola, sucessivas vezes, com marcas 
de violência doméstica, o que comprometeu 
significativamente sua vida e sua aprendizagem. Diante desse 
quadro, seus professores consultaram o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, constatando no seu art. n.º 56, que o 
procedimento indicado é que os (as): 

 
a) Responsáveis sejam chamados e advertidos pela direção 

da escola; 
b) Dirigentes da escola comuniquem o ocorrido ao Conselho 

Tutelar; 
c) Professores visitem a residência da criança para verificar 

suas condições de vida; 
d) Orientadores educacionais encaminhem a família e a 

criança para acompanhamento psicológico; 
e) Autoridades educacionais notifiquem o caso à delegacia 

policial. 
 

 
Conhecimentos Específicos 

 
 

11. Um corredor fundista está participando de uma prova de 
5km. Nos primeiros 3 km, ele mantém velocidade constante 
de 1,5 m/s. No restante da prova, sua velocidade é de 2 m/s. 
Qual será sua velocidade média durante a prova? 
 
a) 1,667m/s 
b) 1,750m/s 
c) 1,750km/s 
d) 1,850m/s 
e) 1,600m/s 
 

12. No campeonato mundial de arco e flecha, dois concorrentes 
discutem sobre a física que está contida no arco do arqueiro. 
Surge então a seguinte dúvida: quando o arco está esticado, 
no momento do lançamento da flecha, a força exercida sobre 
a corda pela mão do arqueiro é igual à:  
 
I - Força exercida pela sua outra mão sobre a madeira do 

arco. 
II - Tensão na corda. 

III - Força exercida sobre a flecha pela corda no momento 
em que o arqueiro larga a corda.  

 
Neste caso: 
 

a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Todas as alternativas são falsas. 
c) Somente I e III são verdadeiras. 
d) Somente I e II são verdadeiras. 
e) Somente II é verdadeira. 

   
13. Uma partícula executa movimento circular uniforme. É 

correto afirmar que a força resultante que age na partícula: 
 
a) Não realiza trabalho. 
b) Tem intensidade nula. 
c) É a força-peso da partícula. 
d) É tangente à trajetória em cada ponto. 
e) É diretamente proporcional à velocidade da partícula. 
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14. Um corpo de massa M em repouso explode em dois pedaços. 
Como conseqüência, um dos pedaços com massa 3M/4 
adquire a velocidade v, para a direita, em relação ao solo. A 
velocidade adquirida pelo outro pedaço, em relação ao solo, 
vale: 
 
a) v/4, dirigida para a esquerda. 
b) 3v, dirigida para a esquerda. 
c) v/4, dirigida para a direita. 
d) 3v, dirigida para a direita. 
e) zero. 
   

15. Uma esfera de massa 180g é colocada num recipiente 
contendo um líquido de densidade 1,2g/cm

3
. O volume da 

esfera é de 200cm
3
. A densidade da esfera em g/cm

3
, e o 

volume de líquido deslocado pela esfera, em cm
3
, valem, 

respectivamente: 
 
a) 0,90 e 150 
b) 0,90 e 180 
c) 0,90 e 200 
d) 0,32 e 180 
e) 0,32 e 200 

       
16. As seis cordas de um violão têm espessuras diferentes e 

emitem sons que são percebidos pelo ouvido de forma 
diferente. No entanto, com boa aproximação, pode-se afirmar 
que todas elas emitem ondas sonoras que, no ar, têm: 

 
a) A mesma altura. 
b) A mesma freqüência. 
c) A mesma intensidade. 
d) A mesma velocidade. 
e) O mesmo comprimento de onda. 
 

17. Uma criança aproxima-se de um espelho plano com 

velocidade v, na direção da normal ao espelho. Podemos 

afirmar que sua imagem: 

 

a) Afasta-se do espelho com velocidade v. 

b) Aproxima-se do espelho com velocidade v. 

c) Afasta-se do espelho com velocidade 2v. 

d) Aproxima-se do espelho com velocidade 2v. 

e) Afasta-se do espelho com velocidade v/2. 

 

18. Um objeto real, direito, de 2,0cm de altura, está localizado no 

eixo principal de um espelho esférico côncavo de R=40cm. 

Determinando a posição e a altura da imagem quando esse 

objeto estiver a 40cm de distância do vértice do espelho, 

encontraremos, respectivamente: 

 

a) 2cm e 40cm 

b) 40cm e 2cm 

c)  80cm e 2cm 

d) 40cm e 80cm 

e) 80cm e 40cm 

 

19. Suponha que exista um outro universo no qual há um planeta 

parecido com o nosso, com a diferença de que a luz visível 

que o ilumina é monocromática. Um fenômeno óptico 

causado por esta luz, que não seria observado neste planeta, 

seria: 

 

a) A refração. 

b) A reflexão. 

c) A difração. 

d) O arco-íris. 

e) A sombra. 

 

20.  A temperatura da cidade de Curitiba, em certo dia, sofreu 

uma variação de 15
0
C. Na escala Fahrenheit, essa variação 

corresponde a: 

 

a) 59 

b) 45 

c) 27 

d) 18 

e) 9 

 

21. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de 

mercúrio sob a língua de um paciente, ela sempre aguarda 

algum tempo antes de fazer a leitura. Esse intervalo de tempo 

é necessário: 

 

a) Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com 

o corpo de paciente. 

b) Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir 

pelo tubo capilar. 

c) Para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo 

capilar. 

d) Por causa da diferença entre os valores do calor 

específico do mercúrio e do corpo humano. 

e) Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do 

coeficiente de dilatação do mercúrio. 

 

22.  Um gás encerrado num recipiente, cujo volume pode variar, 

tem sua temperatura aumentada de 20
0
C para 100

0
C em uma 

transformação isobárica. Nesse processo, a densidade do gás: 

 

a) Aumenta, mas não chega a ser duplicada. 

b) Diminui, mas não chega a reduzir-se à metade. 

c) Não sofre variação alguma. 

d) Torna-se cinco vezes maior. 

e) Torna-se cinco vezes menor. 
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23. Analise cada uma das seguintes alternativas relacionadas à 
Segunda Lei da Termodinâmica e indique se são verdadeiras 
(V) ou falsas (F). 
 

( ) Em uma máquina térmica, a transformação de energia 
    térmica e trabalho nunca se dá totalmente. 
( ) Calor flui espontaneamente de sistemas mais frios para 
    sistemas mais quentes. 
( ) Carnot idealizou um ciclo totalmente reversível com o 
    qual se obteria o máximo rendimento possível.  

 
Quais são, respectivamente, as indicações corretas? 
 
a) F-F-V 
b) F-V-F 
c) F-V-V 
d) V-F-V 
e) V-V-F 

 
24. Três bolas metálicas podem ser carregadas eletricamente. 

Observa-se que cada uma das três bolas atrai cada uma das 
outras duas. Três hipóteses são apresentadas: 
 

I - Apenas uma das bolas está carregada. 
II - Duas bolas estão carregadas. 

III - As três bolas estão carregadas. 
 

O fenômeno pode ser explicado: 

 

a) Somente pela hipótese II. 

b) Somente pelas hipóteses II e III. 

c) Somente pela hipótese I. 

d) Somente pela hipótese III. 

e) Por todas as três hipóteses. 

 
25. Um próton, um elétron e um nêutron são lançados em 

direção a uma placa extensa, eletrizada uniformemente, com 
uma velocidade v perpendicular a ela. Considerando apenas 
as interações elétricas, podemos afirmar que: 
 
a) As três partículas atingem a placa. 

b) O elétron descreve uma trajetória parabólica. 

c) O nêutron é freado pela ação do campo elétrico. 

d) O próton e o elétron apresentam acelerações iguais em 

módulo. 

e) O elétron apresenta aceleração de modo maior. 

 
26. Um próton penetra com energia cinética de 2,4 x 10 

– 16 
J 

numa região extensa de um campo elétrico uniforme, cuja 
intensidade é 3,0 x 10

4
 N/C. A trajetória descrita é retilínea, 

com a partícula invertendo o sentido do movimento após 
percorrer uma distância d. Qual o valor de d? 
 
a) 5cm 

b) 10cm 

c) 15cm 

d) 20cm 

e) 50cm 

 

27. Uma corrente elétrica de 3 A é o mesmo que: 
 
a) 3 joules por segundo. 
b) 3 volts por metro. 
c) 3 ohms por metro. 
d) 3 coulombs por segundo. 
e) 3 elétrons por segundo. 
 

28. Em uma hora, a quantidade de energia fornecida ao ambiente 
por uma lâmpada de 60 W é de:  
 
a) 216 J 
b) 438 kJ 
c) 216 kJ 
d) 360 J 
e) 3,60 kJ 
 

29.  Uma partícula eletrizada por carga elétrica q e massa m 
penetra num campo magnético de intensidade B, 
perpendicularmente ao vetor B. A trajetória da partícula é: 
 
a) Uma circunferência de raio mv/qB. 
b) Uma circunferência de raio 2 mv/qB. 
c) Uma circunferência de raio mv/2 qB. 
d) Uma parábola. 
e) Uma curva helicoidal. 

 
30. Em qual dos fenômenos abaixo as ondas são longitudinais? 

 
a) Luz de laser. 
b) Raio X. 
c) Raios γ. 
d) Vibração de uma corda de piano. 
e) Propagação sonora no ar. 

 
 


