
ENGENHEIRO ELETRÔNICO

INSTRUÇÕES GERAIS

· Você recebeu do fiscal:
	· Um caderno de questões contendo 65 (sessenta e cinco) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
	· Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva.
· 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 esta Prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui 

a marcação do cartão de respostas.
· Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 90/2010 – subitem 9.9).
· Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar o seu caderno de questões,  o seu cartão de 

respostas, e retirar-se da sala de prova (Edital 90/2010 – subitem 9.11.7, alínea “a”).
· Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado e o caderno de 

respostas (Edital 90/2010 – subitem 9.11.7, alínea “d”).
· Somente será permitido levar seu caderno de questões faltando uma hora para o término estabelecido para o fim da prova (Edital 

90/2010 – subitem 9.11.7, alínea “b”).
· É terminantemente vedado copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas (Edital 90/2010 – subitem 9.11.7, alínea “c”).
· Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital 90/2010 – subitem 9.11.7, alínea “e”).
· Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.
· Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no espaço reservado no canto superior direito do seu cartão de respostas.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS

· Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Se necessário, solicite ao fiscal a correção 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 de tinta 

indelével azul ou preta (Edital 90/2010 – subitem 9.11.4), o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A DC E

Cronograma Previsto (Cronograma completo no endereço www.nce.ufrj.br/concuros)
Atividade Data Local

Divulgação do gabarito preliminar 14/02/11 www.nce.ufrj.br/concursos

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar 15 e 16/02/11 www.nce.ufrj.br/concursos

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o gabarito preliminar 22/02/11 www.nce.ufrj.br/concursos

Divulgação do resultado preliminar da Prova 22/02/11 www.nce.ufrj.br/concursos

“O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação.”
                                                                                                                                                              Oscar Wilde

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CONCURSO PÚBLICO
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

DEIXEM OS CÉREBROS SAIR
Michael Clemens

- A emigração de profissionais qualificados não é perda, mas estímulo à educação e à economia -
 
 “Fuga de cérebros” é uma expressão comum para descrever nas nações em desenvolvimento a saída de 
profissionais qualificados, como médicos e engenheiros, em busca de dinheiro ou melhores oportunidades em 
outros países. Muitos especialistas dizem que esse processo suga os maiores talentos de um país. No entanto, hoje 
um grande volume de pesquisas mostra que o fluxo de profissionais para o exterior pode na verdade beneficiar 
as duas partes. A ideia de que esse tipo de emigração corresponde necessariamente a uma perda de cérebros é 
simplesmente um mito.
 Pegue o caso das Filipinas. O país envia mais enfermeiras para o exterior que qualquer outro em 
desenvolvimento, ainda assim, tem mais enfermeiras per capita em casa do que países bem mais ricos, como o 
Reino Unido. O que ocorre é que a perspectiva de ganhar muito mais no exterior leva mais filipinos a estudar 
para conseguir um diploma de enfermagem. Consequentemente, há um aumento líquido no número total de 
enfermeiras nas Filipinas, mesmo se você levar em conta aquelas que saíram do país. E fenômenos semelhantes 
acontecem em outros países onde há um grande aumento na emigração de mão de obra qualificada.

1 - O título do texto:

(A) contraria o lugar-comum de que é prejuízo para um país a “fuga de cérebros”;
(B) funciona como uma expressão absurda que atrai a atenção dos leitores;
(C) apóia a política de emigração adotada por países em desenvolvimento;
(D) atua como incentivo à procura de melhores salários no exterior;
(E) serve de pedido de atenção para uma política equivocada em países pobres.

2 - De forma metonímica, o vocabulário “cérebros” significa no texto acima:

(A) pessoas superdotadas;
(B) profissionais qualificados;
(C) técnicos de nível médio;
(D) empregados de empresas estatais;
(E) indivíduos mal renumerados.

3 - No título do texto há um exemplo de emprego correto do verbo deixar.  A frase a seguir que apresenta erro no 
emprego desse mesmo verbo é:

(A) o país os deixava entrar;
(B) a lei deixava-o viajar sozinho;
(C) os pais deixaram-lhe uma herança;
(D) os filipinos deixaram-lhe emigrar;
(E) o diploma não a deixava exercer a profissão.

4 - O vocábulo emigração tem como parônimo imigração, de valor semântico oposto.  A frase abaixo que deve ser 
preenchida com a primeira das formas entre parênteses é:

1. o furto de pequenos objetos no colégio sempre passou __________. (desapercebido - despercebido);
2. sua __________, o cardeal, rezou a missa da formatura dos alunos. (Iminência – Eminência);
3. a polícia invadiu a casa, mas não possuía um __________ de busca. (mandato – mandado);
4. pretendia __________ o submarino logo que deixasse o porto. (emergir – imergir);
5. aconteceu um __________ grave na Rio-São Paulo. (acidente – incidente).
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5 - “Fuga de cérebros” é uma expressão comum para descrever nas nações em desenvolvimento a saída de profissionais 
qualificados, como médicos e engenheiros, em busca de dinheiro ou melhores oportunidades em outros países. Infere-se 
desse segmento do texto que:

(A) a expressão “fuga de cérebros” só é conhecida nos países em desenvolvimento;
(B) médicos e engenheiros são os profissionais que mais emigram para outros países;
(C) um dos motivos da saída de cérebros é a procura de melhor nível de vida;
(D) a saída de cérebros é uma atividade ilegal;
(E) muitos profissionais não qualificados também imigram para países em desenvolvimento.

6 - “Fuga de cérebros” é uma expressão comum para descrever nas nações em desenvolvimento a saída de profissionais 
qualificados, como médicos e engenheiros, em busca de dinheiro ou melhores oportunidades em outros países. Nesse 
segmento inicial do texto, o trecho de “é uma expressão” até “profissionais qualificados”, em relação ao termo anterior, 
funciona como:

(A) exemplificação;
(B) enumeração;
(C) tradução;
(D) explicação;
(E) retificação.

7 - A opinião dada pelos “especialistas”, no segundo período do texto:

(A) apóia argumentativamente a tese do autor do texto;
(B) exemplifica um tipo de “fuga de cérebros”;
(C) contraria o pensamento exposto no texto;
(D) serve de testemunho de autoridade para o enunciador do texto;
(E) apresenta uma ironia sobre uma opinião falsa.

8 - Muitos especialistas dizem que esse processo suga os maiores talentos de um país. A afirmativa INADEQUADA 
sobre os componentes desse segmento do texto é:

(A) o pronome indefinido muitos indica uma grande quantidade não determinada;
(B) o vocábulo especialistas se refere a pessoas de grande saber em um terreno específico;
(C) o pronome demonstrativo esse é empregado em referência a algo anteriormente expresso;
(D) o vocábulo processo se refere à busca de dinheiro e melhores oportunidades em outro país;
(E) o vocábulo talentos se relaciona a cérebros.

9 - “No entanto, hoje um grande volume de pesquisas mostra...”; o conectivo a seguir que pode substituir adequadamente 
o que está sublinhado nesse segmento do texto é:

(A) no entretanto;
(B) apesar disso;
(C) desse modo;
(D) logo;
(E) contudo.

10 - “...um grande volume de pesquisas mostra que o fluxo de profissionais para o exterior pode na verdade beneficiar 
as duas partes”. As “duas partes” referidas nessa frase do texto se referem a:

(A) busca de dinheiro e de melhores oportunidades;
(B) emigrantes e os imigrantes;
(C) países em desenvolvimento e os cérebros;
(D) países desenvolvidos e os países em desenvolvimento;
(E) cérebros e os países desenvolvidos.
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11 - “...um grande volume de pesquisas mostra que o fluxo de profissionais para o exterior pode na verdade beneficiar 
as duas partes”. Nesse segmento do texto, a expressão “na verdade” só NÃO pode ser adequadamente substituída por:

(A) de fato;
(B) certamente;
(C) seguramente;
(D) na realidade;
(E) possivelmente.

12 - Assinale a alternativa em que a correspondência entre os verbos do texto e seus adjetivos cognatos está 
EQUIVOCADA:

(A) beneficiar – beneficiente;
(B) descrever – descritivo;
(C) estudar – estudioso;
(D) sugar – sugador;
(E) corresponder – correspondente.

13 - No trecho “A ideia de que esse tipo de emigração corresponde necessariamente a uma perda de cérebros é 
simplesmente um mito”, o vocábulo simplesmente é um modalizador, ou seja, um vocábulo por meio do qual o 
enunciador manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo do seu próprio enunciado.  

A frase a seguir em que o vocábulo sublinhado pode ser classificado como modalizador é:

(A) infelizmente muitos países perdem cérebros importantes;
(B) pegue o caso recente do Haiti;
(C) desconsidere o caso de países pobres;
(D) cremos que nunca mais o veremos;
(E) agiu covardemente naquela situação difícil.

14 - O país envia mais enfermeiras para o exterior que qualquer outro em desenvolvimento, ainda assim, tem mais 
enfermeiras per capita em casa do que países bem mais ricos. No caso dos termos sublinhados, podemos dizer que:

(A) todos possuem o mesmo valor semântico;
(B) só os dois primeiros têm o mesmo valor semântico;
(C) só o primeiro e o terceiro têm o mesmo valor semântico;
(D) o primeiro apresenta valor semântico diferente dos outros dois;
(E) os três apresentam valor semântico distinto.

15 - “...tem mais enfermeiras per capita em casa...”; a expressão latina destacada significa:

(A) nas cidades principais;
(B) com emprego fixo;
(C) por cada indivíduo;
(D) já formadas;
(E) de formação especializada.

16 - Segundo o texto, o fato que leva a haver bastantes enfermeiras nas Filipinas é:

(A) a atração pelo trabalho no Reino Unido;
(B) os melhores salários dessa profissão;
(C) a grande necessidade dessas profissionais nas Filipinas;
(D) a perspectiva de ir para o exterior e progredir;
(E) a imensa quantidade de enfermos nos países subdesenvolvidos.
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17 - O exemplo das Filipinas serve textualmente para:

(A) enumerar vários casos de “fuga de cérebros”;
(B) comparar as Filipinas ao Reino Unido;
(C) denunciar uma injusta “fuga de cérebros”;
(D) chamar atenção sobre uma injustiça social;
(E) apoiar uma tese anteriormente expressa.

18 - “...acontecem em outros países onde há um grande aumento na emigração...”; o pensamento abaixo em que houve 
troca INDEVIDA entre onde e aonde é:

(A) “Não importa aonde você vá, você estará lá.” (Saul Gorn);
(B) “O mistério não é um muro aonde a inteligência esbarra, mas um oceano onde ela mergulha.” (Gustave Thibon);
(C) “O bom não é bom onde o ótimo é esperado.” (Thomas Fuller);
(D) “Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou.” (Provérbio liberiano);
(E) “Só Deus sabe aonde se dirige sua vida.” (Nouailles).

19 - “Deixem os cérebros sair”; a frase a seguir que apresenta um sentido diferente dessa frase do texto é:

(A) pemitam a saída dos cérebros;
(B) deixem que os cérebros saiam;
(C) dêem permissão para a saída dos cérebros;
(D) a saída deve ser deixada pelos cérebros;
(E) permita-se aos cérebros a saída.

20 - O texto lido localiza-se numa seção da revista Superinteressante, denominada “Polêmica”. Com esse título já se 
pode antever que os textos aí colocados devem ser do tipo:

(A) descritivo;
(B) informativo;
(C) publicitário;
(D) argumentativo;
(E) narrativo.
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LÍNGUA INGLESA
READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 21 TO 25:

Automotive radar coming to cheaper cars 
Radar Technology has registered on automakers’ own radar for more than a 
decade, though the car manufacturers have proceeded with their typical caution 
in adopting what has been a costly technology with safety implications. But as 
silicon sensor costs come down and as the technology gains traction in luxury 
models, radar systems will begin to trickle down over the next few years to 
midpriced autos. Lower silicon and system prices will also encourage more 
governments to mandate automotive radar. 
Going into 2011, automotive radar already offers collision avoidance and 
mitigation in the forward-facing direction, as well as blind-spot monitoring 
and parking support via rear-facing radar. Beyond 2011, the technology will 
eventually enable driverless freeway motoring, with smart algorithms using 
forward- and rear-facing radar, as well as lane detection systems, to control 
drive-by-wire steering, acceleration and braking systems. 

(http://www.eetimes.com/electronics-news/4211508/10-technologies-to-watch-in-
2011?pageNumber=4)

21 - The text is about:

(A) the costs and the advantages of using radars in cars;
(B) technology which will be exclusive to expensive cars;  
(C) different types of radars available for sale ten years ago;
(D) lack of governmental support for radar manufacturing;
(E) the dangers of using  radars in all kinds of cars.

22 - The opening sentence “Radar Technology has registered on automakers’ own radar for more than a decade” implies 
that car manufacturers have:

(A) refused to use radar technology in cheaper cars;
(B) always been uninformed about radar technology;  
(C) been responsible for reducing accidents on roads;
(D) long been aware of automotive radar technology;
(E) warned about the risks of automakers` radars.

23 -  According to the text, “blind-spot monitoring” (l. 9): 

(A) helps lower the price of costly modern cars;
(B) optimizes automotive acceleration system;
(C) aids the performance of automotive traction;
(D) keeps in check areas invisible to the driver;
(E) traces the complete route for the driver. 

24 -  The underlined expression in “But as silicon sensor costs come down” can be replaced by:

(A) increase;
(B) lower; 
(C) stop;
(D) rise;
(E) disappear.

25 - The sentence “Beyond 2011, the technology will eventually enable driverless freeway motoring” (l. 10/11) offers a(n):

(A) instruction;
(B) complaint;
(C) advice;
(D) guarantee;
(E) prediction.

Automotive radar systems using chips 
from Analog Devices and others use 
both front- and rear-facing units for 
collision avoidance and blind-spot 
detection, respectively.

5

10
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READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 26 TO 30:

TEXT II

A new field is emerging in electronics that will be a giant leap in computer and electronics science. It is the field 
of quantum computing and quantum technology. Quantum computing is area of scientific knowledge aimed at 
developing computer technology based on the principles of quantum theory. In quantum computing the “qbit” 
instead of the traditional bit of information is used. Traditionally, a bit can assume two values: 1 and 0. All the 
computers up-to-date are based on the “bit” principle. However, the new “qbit” is able to process anything 
between 0 and 1. This implies that new types of calculations and high processing speeds can be achieved.
Quantum computers have been more of a research area until now. But recently, the first quantum computer has 
been built in the United States, according to a recent paper published on the prestigious scientific journal Nature 
Physics. This new computer is said to achieve unseen processing speeds to the tune of a billion times per second, 
making this the fastest chip on earth.
We are bound to see many nanotechnological applications within the electronic industry in the near future. 
These will undoubtedly increase the quality of life of our society.

(from http://www.brighthub.com/engineering/electrical/articles/7761.aspx#ixzz18leJwisW)

26 - According to the text, the use of quantum theory in computer science may lead to the: 

(A) increase of speed in data processing;
(B) decrease of computer manufacturing;
(C) return to earlier forms of calculation;
(D) neglect of advances in nanotechnology;
(E) worsening of environmental conditions.

27 - In the text, the expression “a giant leap” (l. 1) refers to:

(A) electronics science;
(B) computer science;
(C) quantum theory;
(D) computer technology;
(E) quantum computing.

28 - Instead of in “instead of the traditional bit of information” (l. 4) signals a(n):

(A) concession;
(B) completion;
(C) substitution;
(D) illustration;
(E) addition.

29 - The underlined word in “unseen processing speeds” (l. 9) can be replaced by:

(A) unbearable;
(B) unprecedented;
(C) uneven;
(D) unexciting;
(E) unexplained .

30 - In “These will undoubtedly increase” (l. 12) the author expresses:

(A) distrust;
(B) anger;
(C) fear;
(D) sorrow;
(E) certainty.

5

10
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REGIME JURÍDICO ÚNICO
31 - Em relação aos requisitos básicos para investidura em cargo público dos servidores regidos pela Lei 8112/90, as 
universidades federais poderão, prover em sua totalidade, cargos com:

(A) médicos, técnicos e cientistas brasileiros;  
(B) cientistas brasileiros, cientistas estrangeiros e procuradores;   
(C) estagiários, médicos e cientistas; 
(D) residentes, estagiários e procuradores; 
(E) residentes, técnicos e cientistas estrangeiros. 

32 - Manoel é servidor público federal lotado na UFBA, regido pelo regime jurídico único dos servidores da União. Em 
15 de maio de 2010 foi cedido para  exercer suas atribuições na UFRJ. Compulsando os limites estabelecidos para o 
retorno do seu exercício funcional, após a publicação do ato, o servidor terá:

(A) no mínimo quinze e no máximo trinta dias de prazo para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do 
cargo;

(B) no mínimo quinze e no máximo quarenta e cinco dias de prazo para a retomada do efetivo desempenho das 
atribuições do cargo;

(C) no mínimo dez e no máximo trinta dias de prazo para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo;
(D) no mínimo trinat e no máximo sessenta e cinco dias de prazo para a retomada do efetivo desempenho das atribuições 

do cargo;
(E) no mínimo dez e no máximo vinte e cinco dias de prazo para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do 

cargo.

33 - Com base na lei estatutária do servidor público federal, o servidor em estágio probatório poderá obter licenças e 
afastamentos.  Em relação aos tipos de licenças, é legitima sua concessão para:

(A) capacitação; 
(B) tratar de interesses particulares; 
(C) desempenho de mandato classista; 
(D) o serviço militar;
(E) mandato eletivo.

34 - O RJU-Lei 8112/90 assegura ao servidor o direito de petição, em requerer aos Poderes Públicos, créditos 
resultantes das relações de trabalho, sempre em defesa de direito ou interesse legítimo. Na hipótese de indeferimento 
em seu requerimento, caberá na forma da lei:

(A) recurso à autoridade que expediu o ato ou proferiu a primeira decisão;
(B) recurso à autoridade imediatamente superior a quem expediu o ato ou proferiu a primeira decisão;
(C) recurso à autoridade superior a quem expediu o ato ou proferiu a primeira decisão;
(D) pedido de reconsideração à autoridade imediatamente superior a que expediu o ato ou proferiu a primeira decisão;
(E) pedido de reconsideração à autoridade que expediu o ato ou proferiu a primeira decisão.

35 - No trâmite do processo administrativo disciplinar do serviço público federal, aos servidores regidos pela lei 
estatutária, considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.  Assim, a 
revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Para defender o indiciado 
revel, a autoridade instauradora do processo designará um:

(A) Defensor Dativo, ocupante de cargo público efetivo;
(B) Defensor Público, encaminhado pelo MPF;
(C) Defensor Bacharel em Direito, encaminhado pela OAB;
(D) Procurador Federal;
(E) Advogado da União.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36 - No circuito abaixo, usado como atenuador, R1=R2= 10,0 kΩ, R3= 5,0 kΩ e o capacitor C = 10,0 nF (nano Farad). 

Sendo Vi(s) uma tensão senoidal de amplitude constante e frequência variável, a função de transferência Vo(s)/Vi(s), o 
caracteriza como um filtro, com freqüência de corte inferior  igual a:

(A)   500 rad/s;
(B)  1000 rad/s;
(C)  2000 rad/s;
(D) 5000 rad/s;
(E) 10.000 rad/s.

37 - Na amostragem de um sinal de tensão analógico, com freqüência variável de 100 Hz a 10.000 Hz, é usada uma 
chave eletrônica comandada por um relógio (clock). Dentre os valores das frequências dadas a seguir, para que se 
consiga recuperar o sinal analógico amostrado, a mínima freqüência do relógio deverá ser de:

(A)  5000 Hz;
(B) 10.000 Hz;
(C) 15.000 Hz;
(D) 25.000 Hz ;
(E) 40.000Hz.

38 - No circuito deste item os capacitores são todos iguais a 10,0 μF (micro Farad) X 100 Volts de isolamento, e a 
mesma corrente de fuga.

 
A associação de todos os capacitores entre o ponto “A” e o ponto “B”, equivale a um capacitor de:

(A) 5,0 μF x 100 Volts;  
(B) 5,0 μF x 400 Volts;
(C) 10,0 μF x 100 V0lts;
(D) 20,0 μF x 200 Volts;
(E) 40,0 μF x 400 V0lts.
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39 - No circuito abaixo Vcc = 12 Volts, R1 = 39,0 kΩ, R2 = 4, 7 kΩ, R3 = 1,0 kΩ e R4 = R5 = 5,6  kΩ. O sinal Vi(t) é 
senoidal com uma frequência em que os capacitores têm reatâncias desprezíveis e o transistor apresenta os parâmetros 
hie = 1,0 kΩ, hre = 0,0,  hoe = 0,0 S  e  hfe= 300. 

O valor mais próximo para o módulo do ganho [Vs(t)/Vi(t)] é:

(A) 2,8;  
(B) 5,6;
(C) 60,2;
(D) 150,0;
(E) 298,1.

40 - Ao medir a impedância de uma solução aquosa não saturada de um sal, um químico encontrou o valor:  
Zs(w) = (30,0 + 20,0 j), usando na medição um gerador senoidal.  Querendo aquecer a mesma solução, com o mesmo 
gerador senoidal calibrado na mesma frequência, a máxima transferência de potência entre o gerador e a solução 
ocorrerá quando a  impedância do gerador for: 

(A) Zg(w) = 22,3 Ω;
(B) Zg(w) = 30,0 Ω;
(C) Zg(w) = 36,0 Ω; 
(D) Zg(w) = (30,0 + 20,0 j) Ω;
(E) Zg(w) = (30,0 – 20,0 j) Ω.
 
41 -  É comum em álgebra Booleana representamos uma função lógica pelos seus mintermos. X, Y e Z são variáveis 
lógicas e  X´, Y´e Z´ os seus complementos. A função a seguir, representada pelos seus mintermos,

F(X,Y,Z) = ∑mi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) =
 = X´. Y´. Z + X´. Y . Z´ + X´. Y. Z + X .Y´. Z´ + 
+  X . Y´. Z + X. Y. Z´ + X. Y. Z, 

poderá ser simplificada para:

(A) F = X + Y + Z;
(B) F = X´. Y´. Z´;
(C) F = X´+ Y´+ Z´;
(D) F = X. Y´+ X´. Y;
(E) F = X. Y´+ X´. Z.
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42 -  No circuito a seguir o resistor R = 1,0 Ω é a resistência efetiva intrínseca do indutor de indutância  L = 10,0 μH 
(micro Henry). O capacitor C é ideal e tem uma capacitância C = 1,0 nF (nano Farad).

 
 
Se a entrada vi(t) = 2. sen 107 t (Volts), a tensão máxima (de pico) de vs(t) será igual a: 

(A) 2000,0 Volt;
(B) 200,0 Volts;
(C) 100,0 Volts;
(D) 2,0 Volts;
(E) 1,0 Volts.

43 -  A porta lógica a seguir foi realizada com CMOS (Complementary-Metal-Oxide-Semiconductor). As entradas 
digitais “A” e “B” têm níveis (1) lógicos iguais a +Vcc e níveis (0) lógicos iguais ao potencial da terra.
  

 

Nestes termos, podemos afirmar, que, sendo a saída o ponto S, o circuito funciona como uma porta:

(A) Ou-exclusivo;
(B) E;
(C) Não-Ou;
(D) Ou;
(E) Não-E.
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44 - No circuito deste item o diodo D é usado como sonda para medida da temperatura absoluta T, através da medida da 
tensão Vo(T) referida ao ponto de aterramento, isto é, Vo(T) é uma função da temperatura no diodo. O transistor Q é de 
silício, o diodo D é de germânio, e Dz é um diodo Zener, de tensão Zener Vz = 4,7 Volts. A corrente de saturação inversa do 
diodo é constante. Excetuando-se o diodo D, todos os outros componentes do circuito estão a uma temperatura constante.

 
Podemos afirmar que, sendo “C” uma constante, a tensão Vo(T) é uma função que mais se aproxima da forma:

(A) Vo(T) = C. e 40.T ;
(B) Vo(T) = C.T ;
(C) Vo(T) = C.T1/2 ;
(D) Vo(T) = C.T2 ;
(E) Vo(T) = C.T3.

45 - O circuito deste item é usado em instrumentação. Os operacionais são ideais e estão corretamente polarizados. 

As tensões V1, V2 e Vs são referidas ao ponto de aterramento. Se a tensão da entrada V1 é igual a tensão da entrada V2, 
a tensão de saída Vs será igual a: 

(A) 200.V1;
(B) 100.V1: 
(C) -100.V1;
(D) 50.V1;
(E) zero.
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46 - Foi solicitado a um engenheiro que analisasse o circuito abaixo, que é a fonte, que usa regulação série, de um 
equipamento. A regulação da fonte é  feita através dos transistores Q1 e Q2, ambos, de silício. O operacional está 
perfeitamente polarizado, mas a sua polarização não é mostrada no circuito. O transformador de potência é ligado à 
rede de 127 VAC e apresenta uma relação de espiras, entre o primário e o secundário (Np/Ns) = n =5, e o diodo Zener 
tem uma tensão Vz = 9,1 Volts.

 
Estando o circuito funcionando podemos afirmar que o valor mais próximo da tensão de saída Vs é:

(A) 4,6 Volts;
(B) 9,1 Volts;
(C) 18,2 Volts;
(D) 22,8 Volts;
(E) 34,1 Volts.

47 - No circuito mostrado neste item os operacionais são ideais, estão corretamente polarizados e os resistores têm 
valores exatos.

É aplicada na entrada do circuito a tensão Vi(t). Se R1 = 1,0 kΩ, R2 = 9,0 kΩ e R3 = 100 kΩ, a impedância de entrada, 
[Vi(t)/Ii(t)], sendo Ii(t) a corrente fornecida por Vi(t), é igual a:

(A) 900,0 kΩ;
(B) 100,0 kΩ; 
(C) 20,0 kΩ;
(D) 10,0 kΩ;
(E) 1,0 kΩ.
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48 - O circuito a seguir é realizado com Flip-flops  tipo J-K, estando estas entradas ligadas ao nível (1) lógico. As 
saídas Q = 12,0 Volts, quando estão no estado (1) lógico, e Q = 0,0 Volts, quando no estado (0) lógico.  Os Flip-flops e 
o operacional, ideais, estão corretamente polarizados. Inicialmente as saídas Q estão em (0) lógico e são comandados 
pela transição negativa dos pulsos de clock (relógio). As alimentações dos Flip-flops e do operacional não são mostradas

 
O resistor Rx= 3,0 kΩ.  Após 6 (seis) pulsos de clock (relógio)  a tensão de saída Vs = – 6,0 Volts. Os valores de R1, 
R2 e R3 para que isto ocorra são;   

(A) R1 =  0,0 kΩ, R2 =  4,0 kΩ e R3 =  2,0 kΩ;
(B) R1 =  30,0 kΩ, R2 = 15,0  kΩ e R3 =  12,0 kΩ;
(C) R1 = 36,0 kΩ, R2 = 18,0  kΩ e R3 = 9,0 kΩ;
(D) R1 =  42,0 kΩ, R2 =  36,0 kΩ e R3 = 18 kΩ;
(E) R1 =  48,0kΩ, R2 = 36,0 kΩ e R3 = 18,0 kΩ.

49 - No circuito apresentado neste item o operacional é ideal e é alimentado com:

       Vcc = +12,0 Volts e  - Vcc = -12,0 Volts. Os componentes são exatos e R2 = 2.R1. 
  

Podemos afirmar que após o circuito se estabilizar, isto é, no estado permanente, a tensão Vs(t) será uma: 

(A) onda triangular com período T = (2/3).R3.C. ln 2/3;
(B) onda quadrada com período T = 2.R3.C.ln 2;
(C) onda com subida e descida exponencial e período T = 0,69.R3.C;
(D) onda com subida e descida exponencial e período T = 12. [R1/(R1+R2)].C;
(E) onda quadrada com período T = 2. [ R1.R2)/(R1+R2)]C.ln 2.
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50 - O diagrama em blocos deste item é um diagrama funcional de um Conversor Analógico/Digital (A/D). O terminal 
“A” é a entrada do sinal analógico, o terminal “Ck” é a entrada de clock (relógio) e os terminais “D” são as saídas 
digitais. Analise o circuito.

Podemos concluir, que no Conversor A/D mostrado, os circuitos C1, C2 e C3 são:

(A) C1 um Flip-flop R-S, C2 um Integrador e C3 um Contador Johnson;
(B) C1 um Flip-flop J-K, C2 um Contador em Anel e C3 um comparador Diferencial;
(C) C1 um Comparador Diferencial, C2 um Contador BCD e C3 um Conversor Digital/Analógico; 
(D) C1 um Flip-flop R-S, C2 um Integrador e C3 um Contador Johnson;
(E) C1 um Comparador Diferencial, C2 um contador em anel e C3 um Conversor Paralelo-Série. 
 
51 - O circuito a seguir é a saída de um amplificador de potência de áudio em classe B Push-Pull, estando os transistores 
perfeitamente polarizados de modo, inclusive, a não haver distorção de cross-over, e suportando as tensões e correntes 
do circuito. O transformador de saída (T2) é ideal e tem a relação de espiras (Np/Ns) = 5, sendo Np as espiras de cada 
metade do primário. Na entrada do amplificador é ligado um gerador de áudio senoidal, com amplitude variável.

Se a tensão de alimentação é de 12,0 Volts, a tensão de saturação dos transistores é de 2,0 Volts e a resistência de carga 
Rl = 5,0 Ohms, a potência eficaz máxima na carga, sem distorção, será de aproximadamente: 

(A) 100,0 mW;
(B) 400,0 mW;
(C) 6,4 W;
(D) 10,0 W;
(E) 28,8 W.

52 - Injetamos um sinal, que fornece uma potência de 10,0 mW, sobre a resistência de entrada de um amplificador de 
ganho de potência igual a 1000. Na saída, teremos uma potência de:

(A) 50 dBm;
(B) 40 dBm;
(C) 30 dBm;
(D) 20 dBm;
(E) 10 dBm.
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53 - O Registrador de Deslocamento, apresentado no diagrama de blocos a seguir, é um circuito lógico sequencial, onde 
são aplicados dados em série. O Registrador é comandado pela descida do pulso de relógio.

Inicialmente as saídas Q3, Q2, Q1 e  Q0 estão em nível “0” lógico.  São aplicados, em seguida, os dados em série,  
D3 = 1, D2 = 0, D1 = 1 e D0 =1, juntamente com os pulsos de relógio, como mostrado no diagrama temporal a seguir.

Após serem aplicados quatro pulsos de relógio teremos nas saídas Q3, Q2, Q1 e Q0:

(A) Q3 = 1 ,  Q2 =  0,  Q1 = 0  e  Q0 = 0:
(B) Q3 = 1 ,  Q2 =  0,  Q1 = 0  e  Q0 = 1:
(C) Q3 = 1 ,  Q2 =  0,  Q1 = 1  e  Q0 = 1:
(D) Q3 = 1 ,  Q2 =  1,  Q1 = 1  e  Q0 = 0:
(E) Q3 = 1 ,  Q2 =  1,  Q1 = 1  e  Q0 = 1.

54 -A figura deste item mostra um contador de “Código Gray” de quatro saídas (Q3, Q2, Q1 e Q0), comandados pela descida 
dos pulsos de um clock (relógio). Inicialmente todas as saídas estão em (0) lógico. A saída digital Q3 é a mais significativa.

Após oito pulsos de relógio, teremos Q3, Q2, Q1 e Q0, respectivamente, iguais a:

(A) 1001;
(B) 1100;
(C) 1101;
(D) 1011;
(E) 1111.
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55 - Muitas medidas em química e física são feitas usando-se uma ponte de Wheatstone, como a mostrada abaixo.
 

 
Para qualquer valor da tensão V, a tensão entre o ponto A e o ponto B é igual a zero quando:

(A) R3 = R4;
(B) R1 x R4 = R2 x R3;
(C) R1 x R3 = R2 x R4;
(D) R1 = R2
(E) R1 = R4/R2
 
56 - Na maioria dos amplificadores é usada uma realimentação negativa, isto é, uma amostragem do sinal de saída, de 
tensão ou de corrente, é realimentada para a entrada, em série ou em paralelo.  Para qualquer topologia de realimentação 
negativa, podemos afirmar que, em relação ao amplificador original, sem realimentação:

(A) a impedância de entrada aumenta; 
(B) a impedância de saída diminui;
(C) o ganho aumenta;
(D) a resposta (banda) de frequência aumenta;
(E) a estabilidade diminui.

57 - Um analisador de espectro apresenta, em uma tela, os componentes espectrais de um sinal. A figura deste item 
mostra, de modo estilizado, a tela de um analisador de espectro, onde foi acoplado um sinal na sua entrada para ser 
analisado. A escala horizontal estava calibrada, em relação à origem, em 10 kHz/divisão.

        
Concluímos que o sinal de entrada, que mais se aproxima deste espectro, é uma onda:

(A) quadrada de frequência 20 kHz;
(B) quadrada de frequência 10 kHz;
(C) triangular de frequência 5 kHz;
(D) senoidal de frequência 10 kHz, com retificação de meia onda;
(E) senoidal de frequência 20 kHz, com retificação de onda completa.
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58 - Um engenheiro quer fazer um voltímetro para medir tensões de zero até 20 VCC, dispondo de um amperímetro que 
mede no máximo 1,0 μA (micro Amperes) no fundo da escala. Ele construiu o voltímetro, redesenhou a escala em Volts 
e mediu, com este voltímetro, a tensão entre os pontos “A” e “B” do circuito a seguir.

                                                                    R1 = 20 mega Ohms                   A  

O valor medido foi de:
  
(A) 2 Volts;
(B) 3 volts;
(C) 4 Volts;
(D) 6 Volts;
(E) 9 Volts.

59 - A figura deste item mostra a tela de um osciloscópio com as seguintes calibrações, respectivamente, na Entrada 
Vertical e na Base de Tempo:

Entrada Vertical: 2,0 Volts/divisão 
Base de Tempo: 2,5 ms/divisão

      

Podemos concluir pela figura, que na entrada vertical foi acoplado um gerador de sinais triangulares, com uma frequência 
de aproximadamente: 

(A) 10 Hz;
(B) 20 Hz;
(C) 50 Hz;
(D) 100 Hz;
(E) 200 Hz.
 
60 - Na análise da resposta em frequência de amplificadores, um dos métodos é o Diagrama de Bode, que usa os “pólos” 
e os  “zeros” da função de transferência H(s). É comum fazermos o Diagrama em dois eixos ortogonais, um horizontal 
e outro vertical. O eixo horizontal graduamos, normalmente, em logaritmo da freqüência (log wi ), e o eixo vertical em 
decibéis do ganho de tensão, isto é, 20 log [A(wi)]. Digamos que a função de transferência apresente os “zeros” 

so1, so2... s0n e os “pólos” sp1, sp2... spn.

Ao fazermos o Diagrama, quando encontramos um “zero” ou um “pólo, traçamos uma reta de inclinação:   

(A) (+6) dB/oitava, quando encontramos um pólo e (– 6 dB)/oitava quando  encontramos um zero;
(B) (+20) dB/década, quando encontramos um zero e (–20 dB)/ década quando  encontramos um pólo;
(C) (+20) dB/década, quando encontramos um zero e (–20 dB)/ oitava quando  encontramos outro zero;
(D) (+ 6) dB/década, quando encontramos um zero e (– 6 dB) /década quando encontramos um pólo;
(E) (+20) dB/oitava, quando encontramos um pólo e (– 20 dB)/ oitava quando  encontramos um zero.
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61 - Dada  a tabela funcional do multiplexador “74151” qual das opções abaixo representa a expressão lógica da saída 
“F” em função das entradas “Z1”,  “Z2”, “Z3” e “Z4”?

Observação: “x” representa função lógica “AND” e “+” representa a função lógica “OR”

(A) F = (Z1 x Z3 x Z4) + (Z2 x Z3 x Z4) + (Z1 x Z2 x Z4) ;

(B) F=(Z1 x Z2 x Z3) + (Z2 x Z4) + (Z1 x Z2 x Z3) ;

(C) F = (Z2 x Z3 x Z4) + (Z1 x Z2) + (Z1 x Z2 x Z3) ;

(D) F = (Z1 x Z3) + (Z2 x Z3) + (Z1 x Z2 x Z3 x Z4) ;

(E) F = (Z3 x Z4) + (Z2 x Z3) + (Z1 x Z2 x Z4) .

62 - Dado o programa abaixo escrito em linguagem C

#include <stdio.h>
  
 int main()
 {
    int A,B, a,b;

    scanf(“%d %d”,A,B);
    a = A; b = B;
    while(a!=b) if(a > b) a - = b; else b - = a;
    printf(a);
 }

Quando o programa for executado e o operador entrar com os números “16” e “40” qual será o valor que será mostrado 
na tela como resultado:

(A) 16;
(B) 8;
(C) 0,4;
(D) 2,5;
(E) 40.
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O esquema a seguir deve ser utilizado para responder as questões de 63 a 65. Utilize o anexo a esta prova para 
obter as  informações de Manuais Técnicos.

  
 

63 - Qual das opções abaixo representa o endereço gerado pelo microcontrolador 80C31(U3) que irá habilitar a leitura 
do ADC0805 (U1)?

A)  (3000)16
B)  (2000)16
C)  (C000)16
D)  (E000)16
E)  (F000)16
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64 - Considerando que o byte mais significativo do valor da questão 26 está armazenado na posição (30)16 da memória 
interna do microcontrolador e que o byte menos significativo do valor da questão 27 está armazenado na posição (31)16 
da memória interna do microprocessador,  qual dos trechos de programa (em linguagem ASSEMBLY) abaixo implenta 
a leitura consecutiva de 10 valores digitalizados pelo ADC0805 (U1) e os escreve nas 10 primeiras posições da memória 
6264 (U10)?

A)
 MOV  DPL,31h
 MOV  DPH,30h
 MOV R0,#10
 MOV R1,#0
LOOP:   MOV A,@DPTR
 NOP
 NOP
 MOV @DPTR,A
 PUSH DPL
 PUSH DPH
 MOV DPH,#0
 MOV DPL, R1
 MOV @DPTR,A
 POP DPH
 POP DPL
 INC R0
 DJNZ R1,LOOP
 

D) 
 MOV  DPL,31h
 MOV  DPH,30h
 MOV R0,#10
 MOV R1,#0
LOOP:   MOVX @DPTR,A
 NOP
 NOP
 MOVC A,@A+DPTR
 MOV DPH,#0
 MOV DPL, R1
 MOV @DPTR,A
 INC R1
 DJNZ R0,LOOP

65 - Se entre os pinos 6 e 7 do ADC0805 (U1) existe uma diferença de potencial de + 3,4 volts qual dos valores abaixo 
mais se aproxima do valor digitalizado pelo ADC805?

(A) (10110010)2
(B) (11010001)2
(C) (01011100)2
(D) (10100101)2
(E) (00110101)2

B)
 MOV  DPL,31h
 MOV  DPH,30h
 MOV R0,#10
 MOV R1,#0
LOOP:   MOVC A,@A+DPTR
 NOP
 NOP
 MOVX @DPTR,A
 PUSH DPL
 PUSH DPH
 MOV DPH,#0
 MOV DPL, R1
 MOV @DPTR,A
 POP DPH
 POP DPL
 INC R0
 DJNZ R1,LOOP

C)
 MOV  DPL,31h
 MOV  DPH,30h
 MOV R0,#10
 MOV R1,#0
LOOP:   MOVC A,@A+DPTR
 NOP
 NOP
 MOV @DPTR,A
 PUSH DPL
 PUSH DPH
 MOV DPH,#0
 MOV DPL, R1
 MOV @DPTR,A
 POP DPH
 POP DPL
 INC R0
 DJNZ R1,LOOP

E)
 MOV  DPL,31h
 MOV  DPH,30h
 MOV R0,#10
 MOV R1,#0
LOOP:   MOVX @DPTR,A
 NOP
 NOP
 MOVX A,@DPTR
 PUSH DPL
 PUSH DPH
 MOV DPH,#0
 MOV DPL, R1
 MOV @DPTR,A
 POP DPH
 POP DPL
 INC R1
 DJNZ R0,LOOP
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ANEXO
“INFORMAÇÕES DE MANUAIS TÉCNICOS

NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DAS
QUESTÕES DE 63 A 65”
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