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1) O espectro eletromagnético de freqüência é compreendido

entre 10Hz e 1021Hz. Qual das opções abaixo corresponde a
faixa de freqüência de 3GHz a 30GHz?

(A) VHF - Very High Frequency.

(B) HF - High Frequency.

(C) UHF - Ultra High Frequency.

(D) SHF - Super High Frequency.

(E) EHF - Extra High Frequency.

2) Que nome é dado ao efeito através do qual o transdutor do
SONAR de um navio transforma um sinal elétrico em ondas de
ultra-som que se propagam na água?

(A) Dielétrico.

(B) Doppler.

(C) Piezoelétrico.

(D) Corona.

(E) Coulomb.

3) Uma fibra óptica monomodo tem diâmetro de núcleo de quantos

microns?

(A) 9

(B) 25

(C) 50

(D) 62, 5

(E) 125
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4) Assinale a opção correta em relação aos protocolos de rede.

(A) O protocolo OSPF funciona transformando o conjunto de

redes, roteadores e linhas reais em um grafo orientado,

no qual se atribui um custo (distância, retardo, etc.) a

cada arco. Em seguida, o OSPF calcula o caminho mais
curto com base nos pesos dos arcos.

(B) O protocolo RIP, baseado no algoritmo de Belman-Ford,

herdado do ARPANET, utiliza a quantidade de saltos e a
largura da banda disponível nesses saltos entre os
equipamentos para calcular o caminho de menor custo.

(C) O protocolo ICMP tem por idéia básica a atribuição a

cada empresa de um único endereço IP ou no máximo um
pequeno número deles. Dentro da empresa, todo computador

teria um endereço IP privado, porém, quando o pacote sai

da empresa, ocorre uma conversão de endereço privado

para público.

(D) 0 BGP é o protocolo de roteameto recomendado para o

interior das SAs, sendo, fundamentalmente, um protocolo

vetor distância, controlando apenas o custo para cada

destino.
(E) O protocolo BOOTP utiliza mensagens TCP/ IP para

atribuição manual ou automática de endereços IP, sendo

que essas mensagens não são encaminhadas pelos roteado-

res.
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5) Observe a figura a seguir.

O aterramento da torre de transmissão de energia

representado na figura acima é feito por uma malha de terra

constituída por vários condutores. Suponha que esta malha

possa ser substituída por uma semi-esfera equivalente de
raio valendo a. Admita que a condutividade do terreno é

10 S/m. Por acidente, um dos cabos elétricos encostou na

torre descarregando para terra uma corrente de 100A. Para
esse caso, sendo estimado o passo de 60cm, representado

na figura pelo segmento a-b, a tensão aproximada de passo

no local mais desfavorável, para a = 2m, é de

(A) 150V

(B) 165V

(C) 180V

(D) 195V

(E) 200V
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6) Observe o circuito abaixo.

2OOk a

+ 2OOk S=20kohmN
3-£ 100V

Um voltímetro de calibre 50V é usado para medir a tensão

sobre os terminais ab da figura acima. Calcule a exatidão Ky

da leitura do instrumento e assinale a opção correta.

(A) 0, 553

(B) 0, 615

02) 0,630

DJ) 0,720

DE) 0,910

7) Um guia dielétrico laminado simétrico deve guiar luz de

comprimento de onda A = 1,30µm. A espessura da lamina é

d = 5,00µm e o índice de refração do material circundante é

M2 = 1,450. Determine o índice de refração máximo permitido

ao material da lâmina que irá possibilitar operação monomodo

nos modos TE e TM e, em seguida, assinale a opção correta.

(A) 5,238

(B) 4,232

(C) 3,515

(D) 2,356

(E) 1, 456
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8) Analise as afirmativas abaixo, em relação à propagação.

I- No espaço livre, as ondas de rádio se propagam em
linha reta, sem a ocorrência de fenômenos como refração
e reflexão.

II- Reflexão é a modificação da direção de propagação de

uma onda que incide sobre uma interface, a qual separa

dois meios diferentes, e retorna para o meio inicial.
III- Refração é o fenômeno que ocorre quando uma onda

caminhante é limitada, em seu avanço, por um objeto
opaco que deixa passar apenas uma fração das frentes de

onda.

Assinale a opção correta.

(A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

(B) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

(E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

9) Que cabeamento utiliza Fibras Ópticas monomodo?

(A) 100BASE-TX

(B) 100BASE-FX

(C) 1000BASE-CX

(D) 1000BASE-SX

(E) 1000BASE-LX

10) Assinale a opção correta com relação à fibra óptica.

(A) O OTDR (Refletômetro Óptico no Domínio do Tempo) pode

ser utilizado para localizar uma ruptura na fibra

óptica, sendo comum uma precisão de 1 metro em lances

de dezenas de quilômetros.

(B) A fibra óptica multimodo é um guia de onda, e a luz se

propagará em linha reta sem ricochetes.

(C) Os diodos emissores de luz (LED) são utilizados como

fonte de luz em fibras ópticas monomodo com baixo custo.

(D) Os laser semicondutores podem ser utilizados como fonte

de luz em fibras ópticas multimodo, entretanto, operam

com uma taxa de transmissão de dados menores que os

diodos emissores de luz (LED).

(E) As fibras ópticas por terem imunidade às interferências

tem uma taxa de erros de bit da ordem de no máximo

10 a 10¯ 6.
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11) Assinale a opção correta com relação às fibras ópticas.

(A) A técnica de modulação PCM com TDM é exclusiva para

transmissão de dados em redes sem fio.

(B) Uma fibra óptica que opere em janela de baixa atenuação,

apresenta esta atenuação 50% inferior a um cabo coaxial

operando em 5GHz.

(C) As fibras ópticas são construídas a partir do carbonato

de cálcio, que é um dos materiais mais abundantes da

Terra.

(D) A técnica conhecida como WDM (Wavelength Division

Multiplexing) permite um aumento da capacidade de

transmissão de um sistema óptico.

(E) Fibras ópticas são imunes a interferências eletromagné-

ticas externas, advindas de cabos de energia elétrica de

baixa tensão, entretanto, cabos de alta tensão afetam as

fibras ópticas impedindo que elas acompanhem as linhas

de transmissão.

12) Que protocolo é utilizado para atribuição de endereço IP de

forma manual ou automática?

(A) DNS

(B) OSPF

(C) DHCP

(D) HDLC

(E) RSVP
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13) Observe o circuito a seguir.

R1=51k C1= 1n + Vee

OPAMP H Saída (Vo)

R2=51k C2= 1n -Yee

R4= 100kC R3=3DOk

Para o oscilador com ponte de Wien representado acima, com

R1 e R2= 51kQ, R3= 300kD, R4= 100kA e C1 e C2= 1¶ F, o valor

aproximado da freqüência de ressonância é de

(A) 2.630,5Hz

(B) 3.120,7Hz

(C) 4.220,8Hz

(D) 6.130,5Hz

(E) 8.615,7Hz

14) Assinale a opção correta em relação ao modelo OSI.

(A) O modelo OSI é dividido em 7 camadas que são: física,

rede, transporte, sessão, gerenciamento, apresentação e

aplicação.

(B) O HTTP é um protocolo da camada de rede do modelo OSI.

(C) A camada física trata de transmissão de dados bit a bit
livre de erros; se o serviço for confiável, o receptor

confirmará a recepção correta de cada quadro, enviando

de volta um quadro de confirmação.

(D) A camada de rede controla a operação da subrede, deter-

minando como os pacotes serão roteados da origem ao

destino.
(E) A camada de apresentação tem por finalidade aceitar

dados da camada de aplicação, dividi-los em unidades

menores e, caso necessário, repassar essas unidades à

camada de gerenciamento.
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15) Uma linha de transmissão, sem perdas, tem 80cm de compri-

mento e opera na freqüência de 600MHz. Os parâmetros da

linha são L = 0,25µH/m e C = 100pF/m. Calcule a impedância

característica e a velocidade na linha, respectivamente, e,

a seguir, assinale a opção correta.

(A) 30A e 3x10 m/ s

(B) 40A e 2x10 m/ s

(C) 50A e 2x10 m/ s

(D) 60A e 3x10 m/ s

(E) 800 e 1x10 m/ s

16) Dada uma onda portadora de 100V pico-a-pico e freqüência de

1MHz, é efetuada uma modulação AM-DSB com uma informação
cossenoidal de 50Vpp e 1KHz. Para esse caso, a potência

média real entregue a uma antena de 50 ohms utilizada para

irradiar o sinal modulado é de

(A) 3,125W

(B) 5,115W

(C) 7,525W

(D) 9,255W

(E) 10,225W

17) Assinale a opção correta em relação à arquitetura de redes.

(A) Hubs são equipamentos que se caracterizam por terem

domínios de colisão por grupos de oito portas.

(B) A Ponte conecta duas ou mais LANs e, quando um quadro

chega, o software da ponte replica a informação para

todas as portas físicas do equipamento.

(C) Roteador é o equipamento que permite o uso de links

Ethernet e Serial, possuindo um único domínio de colisão
para todas as portas lógicas e físicas.

(D) Repetidor é o equipamento que reconhece cabeçalho, rege-

nerando o sinal, sendo permitidos até quatro repetidores
em uma rede Ethernet clássica.

(E) Switch é o equipamento de conectividade em que cada
porta representa seu próprio domínio de colisão.
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18) Um sinal modulante cossenoidal de 4Vpp e 4KHz modula um

trem-de-pulsos de 40KHz e ciclo de trabalho de 5% num

circuito modulador PPM cuja constante é 10µs/V. Para esse
caso, a largura de faixa ocupada pelo sinal modulado é de

(A) 500KHz

(B) 600KHz

(C) 700KHz

(D) 800KHz

(E) 900KHz

19) Em uma pequena indústria, a tensão da linha vale 220V/ 60Hz.

O circuito equivalente de suas instalações indica um

resistor de 100 em série com um indutor de 1/ (12¶ )henry.

Calcule a potência média na entrada e, a seguir, assinale a

opção correta.

(A) 1.520W

(B) 2.170W

(C) 2.420W

(D) 3.150W

(E) 4.232W

20) Deseja-se rejeitar por completo, na antena de um transmissor

da faixa do cidadão, o 2° harmônico da freqüência de 27MHz,

utilizando-se um segmento de linha terminado em curto. Para

esse caso, o comprimento aproximado do segmento é de quantos

metros?

(A) 1, 4

(B) 2, 8

(C) 3,2

(D) 3,4

(E) 4, 8

21) De acordo com o protocolo DNS, é correto afirmar que sua
essência é

(A) mapear nomes de host e destino de mensagens de correio

eletrônico em endereços MAC.

(B) criar um esquema hierárquico usado, principalmente, para

mapear nomes de host e destinos de mensagens de correio

eletrônico em endereços IP.

(C) estabelecer uma sessão de transferência de arquivos na

Internet.

(D) exibir uma página HTTP vinda da Internet .

(E) rodar o protocolo POP3 para exibição de páginas HTTP.
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22) O Multiplex por divisão do Tempo (TDM) é uma aplicação

prática de que processo de modulação?

(A) PPM

(B) PWM

(C) FSK

(D) PAM

(E) ASK

23) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

" é a relação entre a potência irradiada em uma

direção predominante e aquela irradiada no mesmo eixo, porém

em direção oposta, e é a relação entre o campo

irradiado pela antena em uma determinada direção e o campo

que seria irradiado por uma antena isotrópica que recebesse
a mesma potência."

(A) Frente-Costas / Ganho

(B) Frente-Costas / Diretividade

(C) Eficiência / Ganho

(D) Ganho / Diretividade

(E) Eficiência / Frente-Costas

24) Duas placas metálicas paralelas estão no ar (E=3MV/ m)

submetidas a uma tensão de 3KV. Para esse caso, a menor

distância entre as placas antes da ocorrência do efeito

corona é

(A) 5mm
(B) 4mm

(C) 3mm
(D) 2mm

(E) 1mm

25) Um motor de indução de quatro pólos e 60Hz tem um escorre-

gamento de 5% quando operando com carga máxima. Qual a
velocidade do rotor com carga máxima?

(A) 1.900rpm

(B) 1.710rpm

(C) 1.550rpm

(D) 1.350rpm

(E) 1.270rpm
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26) Um gerador possui uma força eletromotriz de 520V, 2.000

indutores ou condutores na armadura, um fluxo por pólo de

1.300.000 linhas, uma velocidade de 1.200 rpm e a armadura
tem quatro percursos. Calcule o número de pólos desse
gerador e assinale a opção correta.

(A) 9

(B) 8

(C) 5

(D) 4

(E) 2

27) Assinale a opção correta em relação à fibra óptica.

(A) A absorção pelo material da potência óptica guiada

ocorre porque parte dessa potência é dissipada sob a

forma de calor tanto no núcleo quanto na casca.

(B) A absorção e o espalhamento pelo material e a irradiação

devido à curvatura são os únicos fatores que influenciam

na atenuação de uma fibra óptica.

(C) A irradiação devido à curvatura ocorre quando a energia

da luz correspondente no núcleo é refletida ao emissor

da mesma.

(D) O espalhamento pelo material inclui reduções no compri-

mento de onda e, em conseqüência, a energia da luz é

transferida para a casca.

(E) Emendas em fibras ópticas, desde que feitas por máquinas

de fusão modernas com perfeito alinhamento, não geram

atenuação em fibras ópticas.

28) Seja uma onda de 300MHz cuja amplitude do campo elétrico é

de 1V propagando-se na água. Considera-se que o meio não

apresenta perdas e que as características da água sejam:

E = 78Eo ___ Na freqüência dada.

Calcule o valor do comprimento de onda na água e assinale a

opção correta.

(A) 0,113m

(B) O , 215m

(C) 0,312m

(D) 0, 427m

(E) O , 515m
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29) Observe o circuito a seguir.

RG= 1K RF= 1K

R1= 1,2K OPAMP , |saída (Vo)

Considerando o filtro passa-baixas de primeira ordem repre-

sentado acima, com R1= 1, 2KG e C1= 20¶F, o valor da frequência

de corte for é

(A) 4, 36KHz

(B) 5, 43KHz

(C) 5, 74KHz

(D) 6, 63KHz

(E) 7, 59KHz

30) Qual o raio de Fresnel no meio de um percurso de 10Km entre

duas estações A e B, operando em microondas, com freqüência

f= 7, 5GHz?

(A) 15m

(B) 12m

(C) 10m

(D) 8m

(E) 7m

31) Uma etapa de RF formada por um indutor de 200µH e um

capacitor variável de 45pF a 450pF tem sua faixa de

recepção, em KHz, entre quais freqüências?

(A) 440,318 a 1.587,514

(B) 500,418 a 1.776,540

(C) 520, 750 a 1.577, 620

(D) 530,516 a 1.677,640

(E) 550,525 a 1.876,650
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32) A Potência Equivalente Irradiada Isotropicamente (eirp) de

um transmissor e sua antena vale 20dBW. Para esse caso, o
campo eficaz a 100Km de distância é de

(A) O , 96mV/ m

(B) 0, 64mV/m

(C) 0,54mV/m

(D) 0, 45mV/m

(E) 0,25mV/m

33) Como é denominada a técnica que procura reduzir os efeitos

dos desvanecimentos enviando o mesmo sinal por dois canais

de RF com freqüências diferentes, havendo, na recepção, uma
seleção do melhor sinal?

(A) Diversidade de espaço convencional.

(B) Equalizadores adaptativos.

(C) Modulação em amplitude.

(D) Salto de freqüência.

(E) Diversidade de freqüência.

34) Comprimento de onda é a distância

(A) necessária para introduzir uma variação angular de 90 °

em uma onda senoidal propagada no meio.
(B) necessária para introduzir uma variação de fase de 360°

em uma onda senoidal propagada no meio.

(C) percorrida pela onda eletromagnética entre um máximo e

um mínimo sucessivo, em uma onda senoidal propagada no

meio.

(D) percorrida pela onda eletromagnética medida entre a base

da onda e sua altura máxima, em uma onda senoidal

propagada no meio.

(E) necessária para introduzir uma variação angular de 180 °

em uma onda senoidal propagada no meio.

35) Se um resistor de 2000 e um indutor de reatancia indutiva

X de 4000 estiverem em paralelo ao se aplicar 400V aos

seus terminais, a impedância total (Zo) dessa associação é

(A) 148, 5Q

(B) 159, 7Q

(C) 178,6Q

(D) 189,40

(E) 199, 30
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36) Qual a largura de faixa ocupada por um sinal AM-DSB?

(A) 12KHz

(B) 10KHz

(C) 9KHz

(D) 4KHz

(E) 3KHz

37) Um ferro elétrico de 200 e uma lâmpada de 100A estão liga-

dos em paralelo através de uma linha de alimentação de

corrente alternada de 120V e 60Hz. Calcule a potência

total consumida pelo circuito e assinale a opção correta.

(A) 558W

(B) 645W

(C) 754W

(D) 864W

(E) 956W

38) Assinale a opção que apresenta a etapa final do processo de

recuperação (recepção) de um sinal PCM monocanal.

(A) Retificação.

(B) Integração.

(C) Filtragem.

(D) Regeneração.

(E) Decodificação.

39) Assinale a opção correta com relação à comutação.

(A) Em comutação de circuito, não é necessário o estabeleci-

mento de um caminho fim a fim, antes do envio dos dados.

(B) As redes que utilizam comutação por pacotes impõem um

limite máximo restrito sobre o tamanho do bloco.

(C) A técnica store-and-forward é característica da comuta-

ção de circuito.

(D) Redes de computadores utilizam principalmente comutação

de mensagens, por ser esta a técnica mais eficiente

quanto ao aproveitamento da banda.

(E) Na comutação por pacotes, estes sempre chegam na mesma

ordem em que foram enviados, pois todos seguem sempre o

mesmo caminho.
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40) Observe o circuito e a figura a seguir.

12V 
R= 2 6A

1 2 3 4 t

Uma bateria de 12V é chaveada periodicamente sobre um

resistor de 2Q com intervalos de 1 segundo, gerando a onda

quadrada de corrente indicada na figura acima. Calcule a
potência média dissipada no resistor e, em seguida, assinale

a opção correta.

(A) 28W

(B) 30W

(C) 36W

(D) 46W

(E) 55W

41) Assinale a opção correta em relação a Redes Ethernet.

(A) Redes Ethernet utilizam a codificação binária direta, na

qual 0 volt representa o bit 0 e 5 volts representa o

bit 1.

(B) O cabeamento 100BASE-TX utilizado em Redes Ethernet tem

alcance máximo de 2.000 metros por segmento.

(C) O padrão IEEE 802.3 define as Redes Ethernet de 10Mbps,

enquanto o padrão IEEE 802.11 define as Redes Ethernet

Gigabit.

(D) A razão mais importante para a existência de um quadro

de tamanho mínimo é impedir que uma estação conclua

a transmissão de um quadro antes do primeiro bit atingir

a extremidade do cabo.

(E) Hubs são os equipamentos mais utilizados para conexão de

estações de trabalho em Redes Ethernet, pois, por terem

um único domínio de colisão, são mais eficientes que

switchs operando a mesma taxa.
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42) Assinale a opção correta com relação às redes ATM

(Asynchronous Transfer Mode) e frame-relay.

(A) ATM é uma rede orientada à conexão com velocidade máxima

de 2Mbps.

(B) O ATM tem seu próprio modelo de referência similar ao

TCP/ IP composto das seguintes camadas: física, ATM,

rede, transporte e enlace.

(C) O frame-relay é uma rede orientada à conexão sem
controle de erros e nenhum controle de fluxo.

(D) No modelo de referência ATM, a camada de rede trabalha

com o estabelecimento e liberação de circuitos virtuais.

(E) No modelo de referência ATM, a camada ATM é subdividida

em 2 subcamadas: a Transmission Convergence (TC) e a

Physical Medium Dependent (PMD).

43) Assinale a opção correta em relação à resistência.

(A) Um resistor em curto tem uma tensão zero.

(B) Um resistor em curto tem uma corrente infinita que

circula por ele.

(C) Um resistor aberto tem uma tensão zero.

(D) Um resistor aberto tem uma tensão infinita.

(E) Uma fonte de corrente ideal tem uma resistência interna

zero.

44) Um transformador, com uma razão de espiras de 50.000: 500,

possui o primário ligado a uma linha de transmissão de

20.000V. Se o secundário for ligado a uma carga de 250, a

corrente do primário e a potência de saída serão, respecti-

vamente,

(A) 0,03A e 1.300W

(B) 0,04A e 1.500W

(C) 0,05A e 1.400W

(D) 0,08A e 1.600W

(E) 0,09A e 1.800W
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45) Uma portadora cossenoidal de 100MHz e 200Vpp é modulada em
freqüência, com desvio máximo de 75KHz, por um sinal também

cossenoidal de 15KHz e 20Vpp. Para esse caso, o índice de

modulação do sinal é de

(A) 4rd

(B) Srd

(C) 7rd

(D) 9rd

(E) 12rd

46) Uma interface El corresponde a quantos canais de 64Kbps?

(A) 15

(B) 20

(C) 30

(D) 40

(E) 60

47) Observe o circuito abaixo.

L= 3D R= 500

VT=200V

120Hz 
C= 2 Ou Vc = Saida

c T o

o sinal de saída de um retificador é de 200V em 120Hz. Ele

alimenta um filtro formado por uma bobina de choque de 30H

com 500A de resistencia e por um capacitor de 20µF. A

tensão aproximada em 120Hz que aparece através do capacitor

é

(A) 0,357V

(B) 0,452V

(C) 0,587V

(D) 0, 648V

(E) 0, 751V
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48) Assinale a opção correta em relação à fabricação de fibra

óptica.

(A) A atenuação de uma emenda mecânica com tubo de proteção
é da ordem de 2dB, o que inviabiliza seu uso em todas

as aplicações atuais.

(B) Os valores de amplitudes mais convenientes para trans-

missão em fibra óptica estão em torno de 9 microns para

fibra óptica monomodo e 50 microns para fibra óptica
multimodo.

(C) O amplificador da fibra dopada com érbio (EDFA)

necessita de conversão óptico-elétrico e elétrico-

óptico.

(D) O amplificador da fibra dopada com érbio regenera as

distorções surgidas durante a transmissão.
(E) Emendas por fusão em cabos de fibra óptica são as mais

utilizadas nas instalações de sistemas ópticos e na
manutenção de alguma ruptura nesse tipo de fibra.

49) Dez sinais cossenoidais, com freqüências variando entre 1KHz

e 4KHz, serão amostrados por um processo TDM. Ao desejar, na

recepção, uma banda de guarda de 10KHz para demodular cada
um dos canais, a freqüência da portadora responsável pela

amostragem deve ser maior ou igual a

(A) 120KHz

(B) 140KHz

(C) 160KHz

(D) 180KHz

(E) 190KHz
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50) Observe o circuito a seguir.

Saída (Vo)

Rf=5DOk

R1= 100k >

1
Considerando o amplificador não-inversor representado acima,

com Vi= 2V, Re= 500KG e Ri= 100KG, o valor da sua tensão de

saída é de

(A) 9V

(B) 11V

(C) 12V

(D) 13V

(E) 14V
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