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INSTRUÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal:

- Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;
- Um cartão de respostas personalizado.

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo informado nesta capa de prova corresponde ao
nome do cargo informado em seu cartão de respostas.

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação
estão corretas.

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este
tempo inclui a marcação do cartão de respostas.

• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – Subitem 8.8 alínea a).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital 01/2006 – subitem

8.8 alínea e).
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas da Prova

Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – Subitem 8.8 alínea c).
• Somente será permitido levar seu caderno de questões ao final da prova, desde que permaneça em sala até este

momento (Edital 01/2006 – Subitem 8.8 alínea d).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de

Aplicação de Prova.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos

locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul

ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
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Universidade Federal do Rio de Janeiro

Eletrobrás Termonuclear S.A.
ELETRONUCLEAR

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL 1

A B C E

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos

ATIVIDADE DATA LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO) 02/05/2006 www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO 03 e 04/05/2006 NCE/UFRJ
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos 17/05/2006 www.nce.ufrj.br/concursos
contra os RG da PO e o resultado final das PO
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    TÉCNICO EM ELETRÔNICO - TRONI 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO – LEMBRANÇAS 
Manoel Carlos, Veja, 08/02/2006 

 
“Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 

Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 

Eu, sozinho, menino entre mangueiras, 
Lia a história de Robinson Crusoé, 

Comprida história que não acaba mais.” 
 

Com esses versos Drummond começa seu poema Infância, 
escrito na década de 20. Por que estou a me lembrar 
precisamente desses versos, em meio a tantos do poeta, que 
cultivo na memória e que são melhores – digo isso sem medo de 
errar – do que esses que agora lembro para vocês? 
Eu conto: perdi há menos de um mês um velho amigo que me 
acompanhou da adolescência aos dias de hoje; ou, mais 
precisamente, até o dia 9 de janeiro, pois morreu dia 10. Há 
pouco mais de uma semana, foi a vez de um querido primo, 
primo em primeiro grau, como se dizia antigamente, ir embora 
sem aviso prévio, quero dizer, sem doença, assim como se lhe 
desse, de súbito um cansaço da vida. 
Com essas perdas bateu-me uma certa melancolia que me levou 
ao passado, mais precisamente à parte da minha família já 
desaparecida. E, entre as muitas lembranças que me tornaram, 
revi meu pai cruzando todos os cômodos da casa, apagando as 
luzes e comentando em voz baixa: “ Pensam o quê? Que sou 
sócio da Light?” Conseqüentemente, revi também a mim e aos 
meus irmãos trocando um olhar tolerante, comentário sem 
palavras que queria dizer “Papai está caducando!” 
Quando estamos predispostos a lembrar, tudo nos faz lembrar. O 
calor dos últimos dias me devolveu a imagem de minha mãe, 
abanando-se com um leque e dizendo: “O calor está 
senegalesco”. Era uma expressão habitual, que nos levava a 
pensar que o nome oficial do inferno era Senegal. 
Minha mãe era meiga e simples como uma criança. Envaidecia-
se de duas coisas na vida: de ser professora e de falar francês. 
(....) Apesar de professora e de falar francês, andava descalça e 
almoçava e jantava quase sempre de pé, à beira do fogão. 
Quando estava conosco à mesa, era mais para nos ver comer e 
para nos lembrar da salada – “Um tomatinho e uma folha de 
alface, vai, não custa nada” – do que propriamente para ela 
mesma se alimentar. 
Vivo cercado dos meus pais, tios e tias, primos e amigos, mulher 
e filho mortos, todos eles misturados aos vivos numa 
convivência pacífica, olhando para mim dos seus retratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 – Ao começar o texto, o autor fala do poeta Carlos Drummond 
de Andrade, designando-o somente por seu sobrenome; esse fato 
lingüístico mostra que: 
 
(A) o poeta é uma personalidade oficial; 
(B) o autor considera o poeta figura bastante conhecida; 
(C) o poeta só é conhecido pelo sobrenome; 
(D) o emprego do sobrenome reduz a intimidade; 
(E) houve descuido por parte do redator do texto. 
 
 
02 – “Por que estou a me lembrar precisamente desses versos, em 
meio a tantos do poeta, que cultivo na memória e que são 
melhores – digo isso sem medo de errar – do que esses que agora 
lembro para vocês?” 
Considerando-se o texto, a resposta adequada a essa pergunta 
seria porque: 
 
(A) tais versos são os melhores do poeta; 
(B) esses versos são aqueles lembrados no momento; 
(C) são os únicos de que o autor se pode lembrar sem erro; 
(D) o poema se liga a acontecimentos da vida do autor do texto; 
(E) a infância é um momento inesquecível na vida de todos. 
 
 
03 – As alternativas abaixo mostram inferências da leitura do 
primeiro parágrafo do texto; a alternativa que mostra uma 
inferência EQUIVOCADA é: 
 
(A) o poema Infância tem mais versos do que aqueles que são 

apresentados no início do texto; 
(B) o autor do texto é admirador da obra do poeta citado; 
(C) na opinião do autor do texto, os demais poemas de 

Drummond são melhores do que o poema citado; 
(D) o autor do texto tem segurança sobre o julgamento feito sobre 

poemas de Drummond; 
(E) a indicação da data da escritura do poema mostra 

conhecimento do autor do texto. 
 
 
04 – Há no texto uma série de referências à morte, feitas de forma 
eufemística, ou seja, de modo a atenuar a brutalidade do fato. A 
alternativa em que isso NÃO ocorre é: 
 
(A) “perdi há menos de um mês um velho amigo”; 
(B) “ir embora sem aviso prévio”; 
(C) “parte da minha família já desaparecida”; 
(D) “que me acompanhou da adolescência aos dias de hoje”; 
(E) “com essas perdas, bateu-me uma certa melancolia”. 
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05 – “perdi há menos de um mês um velho amigo”; a alternativa 
abaixo que mostra uma forma MENOS adequada de reproduzir a 
frase destacada é: 
 
(A) há menos de um mês perdi um amigo velho; 
(B) perdi um velho amigo há menos de um mês; 
(C) um velho amigo, eu o perdi há menos de um mês; 
(D) um velho amigo, há menos de um mês eu o perdi; 
(E) há menos de um mês um velho amigo eu perdi. 
 
 
06 – Em algumas passagens do que lemos, algumas expressões 
têm seu sentido esclarecido por fatores que estão fora do texto, ou 
seja, seu sentido depende da situação geral de produção do texto. 
Assinale a EXCEÇÃO: 
 
(A) “do que esses que agora lembro para vocês”; 
(B) “perdi há menos de um mês um velho amigo”; 
(C) “Há pouco mais de uma semana, foi a vez de um querido 

primo”; 
(D) “que me acompanhou da adolescência aos dias de hoje”; 
(E) “como se dizia antigamente”. 
 
 
07 – Quando o pai dizia: “Pensam o quê? Que sou sócio da 
Light?”, isso mostrava que ele: 
 
(A) estava perdendo o uso perfeito de suas faculdades mentais; 
(B) reclamava dos gastos domésticos de energia; 
(C) pretendia que a vida da família não fosse observada pelos 

vizinhos; 
(D) se preocupava com o conforto da família; 
(E) passava por dificuldades financeiras. 
 
 
08 – As lembranças que dão o título ao texto só NÃO podem ser 
classificadas de: 
 
(A) afetivas; 
(B) familiares; 
(C) doloridas; 
(D) passadas; 
(E) incômodas. 
 
 
09 – “ir embora sem aviso prévio, quero dizer, sem doença”; esse 
segmento do texto mostra: 
 
(A) um exemplo de linguagem figurada explicitado; 
(B) uma comparação de entendimento difícil; 
(C) uma ironia descabida em função do assunto; 
(D) uma expressão popular sem coerência para o texto; 
(E) o significado textual da expressão sem doença. 
 
 
 
 
 
 
 

10 – O motivo que levou o autor do texto às lembranças que nos 
foram contadas foi: 
 
(A) a leitura do poema de Drummond; 
(B) o fato de o poema de Drummond aludir a membros da família 

do poeta; 
(C) a morte recente de algumas pessoas queridas; 
(D) a semelhança entre sua vida e a do poeta; 
(E) a morte de todos os elementos de sua família. 
 
 
11 – “Quando estamos predispostos a lembrar, tudo nos faz 
lembrar”; esse segmento do texto mostra que, para o autor do 
texto, as lembranças são: 
 
(A) imotivadas; 
(B) permanentes; 
(C) voluntárias; 
(D) incontroláveis; 
(E) perturbadoras. 
 
 
12 – No quarto parágrafo do texto, a lembrança da mãe surgiu em 
função do(da): 
 
(A) leque; 
(B) calor; 
(C) Senegal; 
(D) expressão habitual; 
(E) sofrimento. 
 
 
13 – A alternativa que mostra um conector com seu sentido 
corretamente indicado é: 
 
(A) “Com esses versos Drummond começa seu poema” = modo; 
(B) “Minha mãe era meiga e simples como uma criança” = 

conformidade; 
(C) “Apesar de professora e de falar francês” = concessão; 
(D) “era mais para nos ver comer” = localização; 
(E) “Vivo cercado dos meus pais” = propriedade. 
 
 
14 – “para ela mesma se alimentar”; a alternativa que mostra uma 
construção ERRADA com o vocábulo MESMO é: 
 
(A) Nós mesmos fomos até lá; 
(B) Mesmo ela não compreendeu a questão; 
(C) Os mesmos carros foram vendidos; 
(D) Elas mesmas ficaram doentes após o contato; 
(E) Ela falava consigo mesmo o dia inteiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MDJh:VHVlLCAxMCBTZXAgMjAxOSAxOToyNjowMyAtMDMwMA==

 
                                                                              

 
5 

    TÉCNICO EM ELETRÔNICO - TRONI 

15 – O texto mostra os seguintes vocábulos acentuados: infância, 
memória, adolescência, prévio, família, comentário, referência, 
convivência. Se agruparmos esses vocábulos segundo as regras 
que justificam seus acentos gráficos, teríamos: 
 
(A) um grupo; 
(B) dois grupos; 
(C) três grupos; 
(D) quatro grupos; 
(E) cinco grupos. 
 
 
16 – “revi meu pai cruzando todos os cômodos da casa, apagando 
as luzes e comentando em voz baixa”; considerando as formas 
verbais de gerúndio cruzando, apagando e comentando, podemos 
dizer que: 
 
(A) as três representam ações em ordem cronológica; 
(B) só as duas últimas formas estão em ordem cronológica; 
(C) as três formas representam ações simultâneas; 
(D) só as duas primeiras formas representam ações simultâneas; 
(E) só as duas últimas formas representam ações simultâneas. 
 
 
17 – “olhando para mim dos seus retratos”; a frase abaixo em que 
o emprego do pronome MIM está errado é: 
 
(A) Entre mim e ela não há mais segredos; 
(B) Sem mim nada se faz; 
(C) Para mim, estar aqui já é um prêmio; 
(D) Fizeram tudo para mim falar; 
(E) Apesar de mim, tudo correu como devia. 
 
 
18 – “mais precisamente à parte da minha família já 
desaparecida”; a frase abaixo que mostra um emprego 
INADEQUADO do acento grave indicativo da crase é: 
 
(A) o amigo me acompanhou da adolescência à velhice; 
(B) meus pais me entregaram à uma família abastada; 
(C) todos se dedicaram à educação dos filhos; 
(D) voltar à casa paterna era um desejo diário; 
(E) responder às perguntas nem sempre é fácil. 
 
 
19 – “Com esses versos Drummond começa seu poema Infância, 
escrito na década de 20”; a regra que justifica o emprego da 
vírgula nessa frase é: 
 
(A) separar orações coordenadas justapostas; 
(B) destacar o aposto; 
(C) indicar o vocativo; 
(D) mostrar termo sintático intercalado; 
(E) separar orações sem conectivo. 
 
 
 
 

20 – “comprida história que não acaba mais”; a frase em que o 
emprego da preposição antes do pronome relativo está 
EQUIVOCADO é: 
 
(A) estas são as fotos que me lembro; 
(B) os momentos de que mais gosto são esses; 
(C) os filhos fazem coisas de que se arrependem; 
(D) as lembranças sobre que fala o texto são pessoais; 
(E) o caminho por que viemos é bastante escuro. 
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LÍNGUA INGLESA 
 

LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS PERGUNTAS 21 A 30: 
 

TEXTO I 
 
 
 
 
 
 
 

Nuclear Power 

Nuclear power is possibly the most contentious and emotive 
of all methods of energy production, due to the nature of the 
material involved and long term consequences of accidents. 
Nuclear power stations currently produce about a quarter of 
Britain's electricity. Many are now too old to continue to 
operate efficiently and safely and are being closed down. By 
2023 only 4% of Britain's electricity will come from nuclear 
power. 

Uranium is a naturally occurring radioactive element, left 
over from Earth's formation. It can be used in nuclear power 
production because if a free neutron collides with the 
nucleus of a Uranium atom, the nucleus splits (fission) into 
two smaller atoms plus one free neutron.  

This free neutron can then cause another fission to occur (a 
chain reaction). As the two new atoms weigh less than the 
original Uranium atom, an enormous amount of energy is 
also released. 

How it works 

The energy produced by the splitting of the Uranium nucleus 
in the power plant (the reactor) is used as a heat source. This 
turns water into steam, which drives a turbine. The turbine 
spins a generator to produce electricity. The reactor is sealed 
inside concrete and steel to prevent radioactive gases and 
fluids leaking from the plant. 

The past 

Calder Hall, Cumbria, was the world's first nuclear power 
station to produce electricity. It opened in 1956. There have 
been a few serious incidents at nuclear power plants world-
wide. The most well known happened in 1986 when a 
reactor exploded in Chernobyl, Ukraine. The effects of the 
fallout are still affecting 16 million people. 

The advantages of nuclear power 

Well-constructed power plants are extremely clean, and coal-
fired power plants can actually release more radioactivity 
into the atmosphere. Radioactive material produces vastly 
more energy than the equivalent amount of fossil fuel. 

To give an example of how much energy is produced, one 
nuclear fuel pellet about two centimetres long produces the 
same amount of electricity as one and a half tonnes of coal. 
Nuclear power stations produce fewer greenhouse gas 
emissions than fossil-fuelled power stations. 

The disadvantages 

Mining uranium has not traditionally been very clean. Waste 
from the power plants is toxic for many centuries and there is 
no safe way to store it permanently or dispose of it. 
Transporting nuclear fuel can be risky.  

Power plants that are not constructed or maintained properly 
can create major disasters (Chernobyl, Three Mile Island). 

(http://www.bbc.co.uk/climate/adaptation/nuclear_power.shtml on March 1st, 
2006) 
 
 
 
21 – A geração de energia eletronuclear é uma questão: 
 
(A) tranqüila; 
(B) polêmica; 
(C) trivial; 
(D) irrelevante; 
(E) resolvida. 
 
 
22 – O texto informa que a geração de força eletronuclear           
na  Grã-Bretanha será: 
 
(A) reativada; 
(B) interrompida; 
(C) reduzida; 
(D) aumentada; 
(E) resgatada. 
 
 
23 – De acordo com o texto, a energia gerada pela fissão do 
núcleo no reator produz inicialmente: 
 
(A) frio; 
(B) vapor; 
(C) eletricidade; 
(D) calor; 
(E) gás. 
 
 
24 –  Dentre os desastres, o de Chernobyl é considerado  o:   
 
(A) menos devastador; 
(B) mais complexo; 
(C) menos importante;  
(D) mais famoso; 
(E) menos perigoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

20 

30 

40 
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25 – O texto aponta como uma das vantagens da energia 
eletronuclear a: 
 
(A) substituição do combustível natural; 
(B) facilidade na construção de usinas; 
(C) rapidez das reações em cadeia;  
(D) liberação de mais energia radioativa; 
(E) diminuição do efeito estufa. 
 
  
26 – Segundo o texto, a maior desvantagem da produção de 
energia nuclear está na questão do(a):  
 
(A) calor; 
(B) lixo; 
(C) reator; 
(D) turbina; 
(E) combustível. 
 
 
27 – A expressão sublinhada em “due to the nature of the 
material...” (l.02) indica: 
 
(A) causa; 
(B) contraste; 
(C) comparação;  
(D) condição; 
(E) conclusão. 
 
 
28 – Many em “Many are too old...” (l.05) se refere a:  
 
(A) methods; 
(B) stations; 
(C) consequences; 
(D) nucleus; 
(E) atoms. 
 
 
29 – A palavra sublinhada em “This free neutron can then 
cause...” (l.14) implica: 
 
(A) sugestão; 
(B) permissão; 
(C) possibilidade; 
(D) obrigação; 
(E) conselho. 
 
 
30 – actually em “coal-fired power plants can actually 
release...” (l.34) significa: 
 
(A) atualmente; 
(B) de novo; 
(C) de repente; 
(D) recentemente; 
(E) de fato. 
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TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
 
 

31 -  No circuito abaixo a resistência dos resistores e as fontes 
de tensão são exatas. 
 

 
A tensão entre os pontos A e B será de: 
  
(A) – 6,0 Volt; 
(B) – 3,0 Volts; 
(C) 0,0 Volt; 
(D) 6,0 Volts; 
(E) 18,0 Volts. 
 
 
32 - Analise  a associação de capacitores apresentada abaixo 
entre os pontos “A” e “B”. 

 
 
 Ela corresponde a um único capacitor de: 
 
(A) 1 μ F; 
(B) 2 μ F; 
(C) 3 μ F; 
(D) 4 μ F; 
(E) 5 μ F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 - O esquema  abaixo é um circuito de acionamento de um 
Relé através de um transistor.  

 
 
O resistor Rp, em paralelo com a bobina do Relé, é usado para: 
 
(A) evitar o centelhamento nos contatos do Relé; 
(B) fazer com que a abertura dos contatos do Relé seja rápida; 
(C) proteger o transistor contra “sobre correntes”; 
(D) proteger o transistor contra “sobre tensões”; 
(E) proteger a fonte contra sobre correntes. 
 
 
34 - No circuito abaixo os componentes são ideais. 

 
Com uma entrada senoidal em “E” e saída em “S”, o circuito se 
comporta como um: 
 
(A) passa faixa; 
(B) passa alta; 
(C) passa baixa;  
(D) passa tudo; 
(E) corta faixa. 
 
35 - A resistência de 4K7 de 5 % de tolerância de um resistor 
comercial é mostrada com as cores: 
 
(A) vermelho, azul, laranja e prateado; 
(B) amarelo, violeta, vermelho e dourado; 
(C) laranja, verde, violeta e prateado; 
(D) amarelo, verde, laranja e dourado; 
(E) verde, azul, vermelho e dourado. 
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36 - No circuito abaixo o operacional tem um comportamento  
ideal, é alimentado com fontes simétricas de + 10 V e – 10 V 
(não representadas). Vz é real e  apresenta  uma tensão Zener de 
3 V.  

 
Sendo Vi (t) um sinal que apresenta um nível de – 10 V para      
t < 0 e de + 10 V para t > 0. O gráfico mais aproximado para a 
tensão de saída Vo (t) será: 
 
(A)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 - No circuito abaixo os componentes são ideais e têm valores 
exatos. 

 
Sendo a entrada em Vi (t) um degrau de tensão, e com a saída 
em Vo (t), a constante de tempo do circuito será: 
 
(A) 10 – 1 s; 
(B) 2 x 10 – 1 s;  
(C) 5 x 10 – 1 s ; 
(D) 1 s ; 
(E) 2 s. 
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  Vo (t) 

t 

  Vo (t) 

t 

+ 3,0 V 

- - 0,7 V 

+ 3,0 V 
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38 -  No circuito abaixo o operacional é ideal, alimentado com 
fontes simétricas (não representadas) e sempre opera em regiões 
lineares.  
 

 
Em um instante t0 a chave S é levada da posição de aterramento 
para o terminal da fonte de + 10 V. Após este instante t0  a 
tensão de saída Vo (t) será uma:   
 
(A) exponencial com tempo de subida de   10 – 1 s; 
(B) exponencial decrescente com constante de tempo de            

– 10 – 3 s; 
(C) rampa linear com uma inclinação de – 10 – 3 V/s; 
(D) rampa linear com uma inclinação de  + 10 – 1 V/s; 
(E) exponencial decrescente com constante de tempo de            

– 10 – 1 s. 
 
 
39 - O transformador do circuito abaixo é ideal e tem a relação 
entre as espiras do primário e do secundário (Np/Ns) = n =10. 
Os diodos da ponte são ideais.   
 

 
A tensão Vo (t) será aproximadamente de: 
 
(A) 17,2 Volts; 
(B) 16,8 Volt; 
(C) 15,0 Volts; 
(D) 12,0 Volts; 
(E) 110,6 Volts. 
 
 
 
 
 
 
 

40 - No circuito abaixo o MOS-FET está perfeitamente 
polarizado na região linear de operação e apresenta a 
transcondutância gm= ΔIds/ΔVgs =10 mA/V. 
 

 
Sendo Ve a tensão de entrada e Vs a tensão de saída, medidas 
em relação ao ponto de aterramento, e as reatâncias dos 
capacitores desprezíveis, o ganho de tensão para pequenos sinais 
será de aproximadamente: 
 
(A) – 10; 
(B) + 20; 
(C) – 50;  
(D) +100; 
(E) – 200.  
 
 
41 -  O circuito abaixo é uma fonte regulada e o transistor é de 
silício. A fonte está perfeitamente polarizada e funcionando. O 
Zener é ideal e de VZ = 4,3 V. 

  
 
A tensão de saída Vo, em relação ao ponto de aterramento, será 
de: 
 
(A) – 10 V; 
(B) – 5 V; 
(C) + 5 V; 
(D) + 10 V; 
(E) + 15 V. 
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42 -  Um transistor de junção de silício apresenta uma família de 
curvas características “Ic =f (Vce, Ib)”, como a mostrada abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O transistor é usado no circuito abaixo. 
 

 
 

A tensão entre o coletor e o emissor será de aproximadamente: 
 
(A) 2 Volts;   
(B) 5 Volts;   
(C) 7 Volts;   
(D) 10 Volts;   
(E) 12,5 Volts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 -  No circuito abaixo as entradas X e Y são níveis lógicos, 
com o “0” lógico correspondendo a 0 Volts e o nível “1” lógico 
correspondendo a +12 Volts. A saída é no ponto S, com tensão 
referenciada ao ponto de aterramento. Os diodos e o transistor 
são de silício e o transistor tem o ganho de corrente igual a 100. 

 
O circuito corresponderá a uma porta: 
 
(A) E; 
(B) Não-E; 
(C) Ou; 
(D) Não-Ou; 
(E) Ou-exclusivo. 
 
 
44 - No circuito abaixo os amplificadores operacionais são 
ideais, alimentados por fontes simétricas (não representadas), 
sempre permanecem em regiões lineares de operação e os 
resistores têm valores exatos.  

 
A tensão de saída Vo, em relação à  terra, será de: 
 
(A) – 2,0 Volts; 
(B) – 1,0 Volt; 
(C) 1,0 Volt; 
(D) 2,0 Volts; 
(E) 3,0 Volts. 
 
 
 

Ib= 5 μ A 

       Ic (mA) 

Ib= 1 μ A 

  20      Vce (Volts) 

          5 

     10 

   5 

  15 
Ib= 20 μ A 

Ib= 10 μ A 

  10    15 

Ib= 0,5 μ A 
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45 -  Um técnico montou o circuito abaixo para que fosse 
acionado o motor CC (12 V) “M” de um ventilador comandado 
por um termistor NTC “Rt” (inscrito no retângulo), quando a 
temperatura  ambiente aumentasse. No circuito o operacional é 
ideal e polarizado com fontes simétricas com aterramentos  
comuns, que não estão representadas. A saída do operacional é 
igual a +13,2 Volts, quando V(+) for maior que V(-) e  igual a   
– 13,2 Volts quando V(+) for menor que V(-). No manual do 
termistor encontrou os valores das resistências do termistor em 
função da temperatura, que são: 
 
 

Graus Centígrados Rt (em  kΩ) 
0 48 
5 35 

10 25 
15 16 
20 12 
25 10 
30  8 

 

 
 
As resistências dos resistores são R1=R2= 12 kΩ e  
R3= 10 kΩ. 
Estando o motor inicialmente desligado, ele ligará quando a 
temperatura atingir um valor ligeiramente acima de: 
 
(A) 10  °C ; 
(B) 15  °C; 
(C) 20  °C; 
(D) 25  °C; 
(E) 30  °C. 
 
46 - O dispositivo que deve ser usado, em um circuito  de 
controle de potência em uma carga, pelo ângulo de condução da 
tensão senoidal da rede elétrica, é o:  
 
(A) Zener; 
(B) IGBT; 
(C) Triac; 
(D) Diodo PIN; 
(E) Diodo Tunel. 
 
 
 

47 -  No circuito abaixo, as entradas X, Y e Z são níveis lógicos, 
em lógica positiva, que podem cortar e saturar os MOSFETs 
canais “N”, e S é a saída.  

 
O circuito é uma porta: 
 
(A) E; 
(B) Ou; 
(C) Não-E; 
(D) Não-Ou; 
(E) Somador. 
  
 
48 -  O circuito abaixo é realizado com portas lógicas. 

     
Se A, B e C são as entradas lógicas e A’, B’ e C’ seus 
complementos, a saída S será: 

 
(A) S=A+B + C; 
 
(B) S=A’. B; 
 
(C) S=A.C’; 
 
(D) S=A+C’; 
 
(E) S=A.B.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6OGE2MTo0MDJh:VHVlLCAxMCBTZXAgMjAxOSAxOToyNjowMyAtMDMwMA==

 
                                                                              

 
13 

TÉCNICO EM ELETRÔNICO - TRONI 

49 - As variáveis  A, B e C são variáveis lógicas e A’, B’ e C’ 
são os seus complementos.  
A função F = (A’.B’.C’) + (A’.B’.C) + (A’.B.C’) + (A’.B.C) + 
+ (A. B’.C’) + (A. B’.C) + (A. B.C’) + (A. B.C), quaisquer que 
sejam os valores das variáveis, será sempre igual a: 

  
(A) A+B+C; 
(B) A. B. C; 
(C) A’. B’.C’; 
(D) 0; 
(E) 1. 
 
 
50 - Um técnico recebeu o circuito abaixo para análise.  

 
No manual dos fabricantes constatou que os transistores são de 
silício e que têm os parâmetros h fé  muito grandes, maiores que 
300.  Concluiu que a tensão no ponto Vs, em relação ao ponto de 
aterramento é de, aproximadamente: 
 
(A) 3,1 V; 
(B) 4,5 V; 
(C) 5,6 V; 
(D) 6,8 V; 
(E) 8,2 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 - No circuito abaixo os integrados estão perfeitamente 
polarizados, as entradas são E1 e E2 e as saídas S1 e S2. 

    
Um técnico analisando o circuito concluiu que se trata de um 
flip-flop: 
 
(A) D com comando por transição positiva; 
(B) JK MS com disparo por transição negativa; 
(C) T com comando por transição bipolar; 
(D) JK com comando por transição positiva; 
(E) R-S com comando por transição negativa. 
  
 
52 - Os Flip-Flops tipo “D” do contador abaixo, têm comando 
pela transição negativa do pulso do relógio. 

 
 
Inicialmente, leva-se Qo de FF0 a “1” lógico e Q1, Q2 e Q3 a 
“0” lógico (as entradas de Preset não estão representadas), em 
seguida, ligamos o relógio. 
Após 3 (três) pulsos do relógio teremos: 
 
(A) Q0=1; Q1=0; Q2=0; Q3=1; 
(B) Q0=1; Q1= 0; Q2=1; Q3=1; 
(C) Q0=0; Q1= 0; Q2=0; Q3=1; 
(D) Q0=1; Q1= 1; Q2=1; Q3=1; 
(E) Q0=1; Q1=1 ; Q2=1 ; Q3=0. 
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53 - O pré-amplificador de áudio mostrado no circuito abaixo 
está perfeitamente polarizado. 

 
O resistor Rr (de 100 Ohms) introduz uma realimentação: 
 
(A) corrente-série; 
(B) tensão-série; 
(C) corrente-paralela; 
(D) corrente-tensão; 
(E) tensão-paralela. 
 
 
54 - Um diodo “Varactor” é indicado para fazermos um 
modulador: 
 
(A) SSB; 
(B) ASK; 
(C) PWM; 
(D) FM; 
(E) AM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 - No circuito abaixo “E” é um sinal senoidal, as chaves S1 e 
S2 representam duas chaves analógicas MOS-FET comandadas 
por um trem de pulsos de dados “D” (não mostrados) de tal 
forma que, quando D=0, S1 está fechada e S2 aberta e, quando 
D=1, S1 está aberta e S2 fechada.  

 
Sendo o ponto “S” a saída, o circuito mostra sucintamente o 
funcionamento de um modulador: 
 
(A) ASK; 
(B) FSK; 
(C) QAM; 
(D) PWM; 
(E) PSK. 
 
 
56 -  Analise o circuito abaixo, onde as entradas Q2, Q1e Q0 
estão ligadas às saídas de um contador de pulsos, e “S” é a saída. 
 

 
Pode-se afirmar que o circuito é um: 
 
(A) gerador de escada (Stair Case); 
(B) conversor A/D; 
(C) modulador 8 QPSK; 
(D) modulador ASK (Amplitude Shift Keing); 
(E) conversor BCD/Largura (BCD to Width Converter) .  
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57 - Em uma transmissão óptica de dados usando-se uma mesma 
fibra monomodo, a maior velocidade de transmissão, que se 
consegue usando um transmissor de luz é: 
 
(A) LED de Superfície; 
(B) LED Enterrado; 
(C) LASER DFB; 
(D) LASER FP; 
(E) LASER DSP. 
 
 
58 - Analise o espectro de emissão abaixo de um transmissor de 
luz, usado em transmissões ópticas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
A Largura Espectral é o intervalo de comprimentos de onda  (λ2 

- λ1) onde a potência P, em relação a Pmax, cai de:  
 
(A) 2 dB; 
(B) 3 dB; 
(C) 4 dB; 
(D) 6 dB; 
(E) 20 dB. 
 
 
59 - O dispositivo usado em série com uma fibra óptica para 
evitar que uma reflexão da luz  possa voltar ao emissor de luz é 
chamado de: 
 
(A) filtro óptico; 
(B) diodo óptico; 
(C) splitter; 
(D) acoplador óptico; 
(E) refletômetro óptico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 - Analise os gráficos abaixo, onde “Ve” é  um segmento de 
uma onda “dente de serra” de tensão, aplicada na entrada de um 
modulador, e “VS” é a saída.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tensão de saída VS é típica de um modulador: 
 
(A) PPM; 
(B) PWM; 
(C) PCM; 
(D) PSK; 
(E) PAM. 
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