
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS

QUADROS COMPLEMENTARES DE OFICIAIS DA

MARINHA /PS-QC/2011)

É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA PADRÃO NÃO
CIENTÍFICA

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

PROVA: AMARELA



1) Que tipo de fibra óptica é constituída de tal forma que

apenas o modo fundamental de distribuição magnética (raio

axial) é guiado, evitando, assim, os vários caminhos de pro-

pagação da luz dentro do núcleo?

(A) Multimodo.

(B) Índice degrau.

(C) Índice gradual.

(D) Índice parcial.

(E) Monomodo.

2) Que indutância deve-se acoplar a um capacitor de 17pF para

se construir um oscilador capaz de gerar ondas . eletromagné-

ticas de 550nm?

(A) 8,0 x 10-21

(B) 6,1 x 10-21 H

(C) 3,2 x 10-21 H

(D) 5,0 x 10-21H

(E) 9,8 x 10-21 
H

3) Num sistema celular, qual opção representa o elemento que

transmite e recebe sinais de controle para o estabelecimento

e supervisão das chamadas?

(A) Terminal móvel.

(B) Centro de comutação e controle .
(C) Assinantes.

(D) Estação radiobase .

(E) Rede pública.

4) Com relação às redes ATM(Asynchronous Transfer Mode) e

Frame-Relay, assinale a opção correta.

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

de 2Mbps.

(B) O ATM tem seu próprio modedo de referência composto das

seguintes camadas: física, ATM e de Adaptação ATM.

(C) O frame-relay é uma rede orientada à conexão com contro-

le de erros e 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 duas subcamadas: Transmission Convergence(TC) e a

Physical Medium Dependent(PMD).
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5) Como é denominado o fenômeno que ocorre quando uma onda ca-

minhante é limitada, em seu avanço, por um objeto opaco que

deixa passar apenas uma fração das frentes de onda?

(A) Difusão.

(B) Reflexão.

(C) Refração.

(D) Difração.

(E) Polarização.

6) Que nome é dado ao efeito através do qual o transdutor do

sonar de um navio transforma um sinal elétrico em ondas de

ultrassom que se propagam na água?

(A) Dielétrico.

(B) Doppler.

(C) Corona.

(D) Piezoelétrico.

(E) Coulomb.

7) Qual é a representação, em coordenadas polares, da intensi-

dade de campo irradiada ou recebida por uma antena para to-

das as direções do espaço?

(A) Ângulo de abertura.

(B) Diagrama de irradiação.

(C) Eficiência.

(D) Ganho.

(E) Relação frente-costas.

8) Como é denominada a tecnologia que utiliza um meio de trans-

missão já existente (rede telefônica) e permite fornecer

serviços de transmissão de voz e dados a alta velocidade?

(A) DSL (Digital Subscriber Line) .
(B) ATM (Asynchronous Transfer Mode) .
(C) Frame Relay.

(D) X.25

(E) FOTS (Fiber Optical Transmission System) .

9) Os cabos coaxiais são exemplos de linhas de transmissão

(A) balanceadas.

(B) não balanceadas.

(C) bifilares.

(D) trifásicas.

(E) elípticas.
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10) O que significa o acoplamento permanente de partes metálicas

com o propósito de formar um caminho condutor de eletrici-

dade, tanto quanto assegurar continuidade elétrica e capaci-

tar uma condução segura, qualquer que seja o tipo de

corrente?

(A) Antena.

(B) Aterramento.

(C) Guia de onda.

(D) Cabo coaxial.

(E) Torre.

11) Deseja-se rejeitar o 2° harmônico de uma antena transmissora

de HF na frequência de 12MHz, utilizando-se uma linha de

transmissão em curto. Qual é o comprimento aproximado da

linha em metros?

(A) 1, 6

(B) 3, 13

(C) 6,25

(D) 12, 5

(E) 25, 0

12) Qual a resistência equivalente de 100 resistores de 200 cada,

ligados todos em paralelo?

(A) 6, O A

(B) 2, 3 A

(C) 1,1 O

(D) 0, 8 O

(E) 0,2 Q

13) Como é denominada a propriedade de cada tipo de antena de

irradiar mais fortemente em algumas direções que em outras?

(A) Ganho .

(B) Rendimento.
(C) Diretividade.

(D) Relação frente-costas.

(E) Abertura efetiva.
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14) Durante a realização de testes na cadeia de transmissão do

sistema de comunicações via satélite da Fragata Niterói, que

opera na banda X, foi medido o valor de -25dBm na entrada do

amplificador de alta potência do sistema. Considerando que a

potência de saída do amplificador deve estar em 70W, qual

valor de ganho deverá ser configurado no equipamento?

(A) 32, 8 dB

(B) 55, 1 dB

(C) 73,5 dB

(D) 81,7 dB

(E) 112,3 dB

15) Observe o circuito da figura a seguir.

+15V

4,7 kA

10kA
10kA

- -15V

Calcule o valor aproximado da corrente no emissor, para

IE > > IB e assinale a opção correta.

(A) 7,28 mA

(B) 5, 67 mA

(C) 3,15 mA

(D) 2,14 mA

(E) 1,43 mA

16) Nos sistemas de telecomunicações, a atenuação do sinal de

rádio causada pelas chuvas passou a ser um item crítico nos

projetos de radioenlaces que utilizam frequências superiores

a

(A) 10 GHz

(B) 8 GHz

(C) 5 GHz

(D) 3 GHz

(E) 300 MHz
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17) Observe a figura a seguir.

v

A tensão e a corrente nos terminais do elemento de circuito

acima são zero para t < 0. Para t > 0 são dadas por:

v(t) =
80.000te-soot

-500t

i(t) = 15te A

Determine o instante de tempo para o qual a potência forne-

cida ao elemento de circuito é máxima, e, a seguir, assinale

a opção correta.

(A) 2 ms

(B) 3 ms

(C) 5 ms

(D) 6 ms

(E) 8 ms

18) Qual é a função que permite manter a continuidade de uma

conversação quando o usuário de telefonia móvel passa de uma

célula para outra?

(A) Terminal móvel.

(B) Roaming.

(C) Estação radiobase.

(D) Sinalização.

(E) Handof f .
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19) Observe os gráficos das funções abaixo muito usadas nos es-

tudos de Telecomunicações . A função G (o) é a transformada de

Fourier da função g (t) , que possui amplitude igual a 1 e du-

ração de T segundos .

1|
g(t) G(m)

Utilizando-se a propriedade da simetria da transformada de

Fourier, a transformada da função G (t) acima possui ampli-

tude igual a:

(A) 23

(B) 3

(C) 43

(D) 1

(E) 33

20) Para recepção de sinais AM-DSB, é correto usar o método

(A) Costas loop.

(B) Modulação em quadratura.

(C) Armstrong.

(D) PLL (PHASE LOCKED LOOP) .

(E) Detetor de envoltória.
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21) Observe as equações de Maxwell mostradas abaixo, escritas de
forma simplificada, cujo fenômeno físico associado é de ex-

trema importância em Telecomunicações.

DE
VxH= eo-

3H
VxE= -µo-

V.E= 0

V.H= 0

Considerando que os rotacionais de E e H não são zero, assi-

nale a opção que apresenta a situação física coerente com as

quatro equações apresentadas.

(A) Uma carga elétrica pontual fixa gerando campo elétrico.

(B) Um fio conduzindo corrente elétrica constante.

(C) Uma bobina conduzindo corrente elétrica constante .

(D) Campo elétrico gerado no interior de um capacitor iso-

lado e carregado.

(E) Propagação de ondas eletromagnéticas no espaço livre.

22) Uma carga indutiva é alimentada com 240Vs. A carga recebe

uma potência ativa de 8kW com um fator de potência de 0,8.

Calcule a potência complexa da carga e assinale a opção cor-

reta.

(A)4,3 
e-j35,87 

kVA

(B) 7000+2300j VA

(C)10ej36,87 kVA

(D)3250-1280j VA

(E)8,1ej23,44° kVA

23) A terceira equação de Maxwell define que o divergente do

campo magnético é nulo. Isto significa que:

(A) a corrente elétrica que passa por um condutor produz um

campo magnético paralelo ao condutor.

(B) as linhas de campo não nascem em ponto algum.

(C) o campo magnético é inversamente proporcional ao campo

elétrico.

(D) o rotacional do campo magnético é infinito.

(E) o rotacional do campo magnético também é nulo.
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24) Em transmissores de HF militares, em que a frequência é

seguidamente trocada, é necessário manter o casamento de im-

pedâncias entre a antena e o transmissor, utilizando-se

(A) o acoplador.

(B) a carga casada.

(C) um curto.

(D) o sintonizador de frequência.

(E) o polarizador.

25) Quais tipos de torres são utilizadas nos casos em que a al-

tura necessária não é muito grande (cerca de 40m ou menos) e

em que a quantidade de antenas também é pequena?

(A) Estaiadas.

(B) Cavaletes.
(C) Autoportantes.

(D) Postes.

(E) Flanges.

26) Qual a principal DESVANTAGEM da comunicação via satélite?

(A) Todos os usuários têm as mesmas possibilidades de

acesso.

(B) Superação de obstáculos naturais .

(C) Vida útil do satélite.

(D) Grande largura de banda disponível .

(E) Cobertura de grandes áreas .

27) Das redes orientadas a conexões, aquela cuja essência é não

ter controle de erro e de fluxo é a

(A) ATM (Asynchronous Transfer Mode) .
(B) Ethernet.
(C) X.25

(D) X.21

(E) Frame Relay.
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28) Em uma determinada transmissão, a largura de faixa do canal

é 5 MHz. Sabendo-se que a relação sinal-ruido do canal é

30 dB, qual é a capacidade (C) máxima do canal em Bits por

segundo?

(A) 5,0 x 103

(B) 5,0 x 106

(C) 25,0 x 106

(D) 29,9 x 10

(E) 49,8 x 105

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

(A) Hubs são equipamentos que se caracterizam por terem do-

mínios de colisão por grupos de oito portas.

(B) A Bridge conecta duas ou mais LANs, a qual opera na ca-

mada de enlace de dados. Isto significa que as Bridges

não examinam o cabeçalho da camada de rede e podem, as-

sim, copiar pacotes IP, IPX.

(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 por-

ta não apresenta domínio de co.lisão.

30) Uma portadora cossenoidal de 100MHz é modulada em frequên-

cia, com desvio máximo de 50KHz, por um sinal cossenoidal de

10KHz. Qual a largura de faixa, em KHz, ocupada pelo sinal

modulado?

(A) 60

(B) 70

(C) 110

(D) 120

(E) 180
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31) Qual é o processo que consiste em alterar a característica
de uma onda portadora, proporcionalmente ao sinal modulante?

(A) Polarização.
(B) Modulação.
(C) Multiplicação.

(D) Multiplexação.

(E) Demultiplexação.

32) O sinal transmitido em um sistema de comunicações móveis so-

fre diversos efeitos ao atravessar o canal. Qual é o nome

dado para caracterizar o fenômeno da existência de variações

aleatórias ao longo do tempo da intensidade do sinal rece-

bido?

(A) Doppler .

03) Desvanecimento.

(C) Filtragem.

(D) Diversidade.

(E) Entrelaçamento.

33) Considere um circuito LC de sintonia variável através do in-

dutor, com os seguintes valores dos componentes: L= 300µH e
C= 30pF a 300pF.

Qual a faixa de recepção possível, em KHz, para esse circui-

to?

(A) 280,5 a 850,5

(B) 530,5 a 1677,6

(C) 850,5 a 2200,5

(D) 1400,3 a 5220,7

(E) 5300,5 a 8550,5
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34) Observe a figura a seguir.

10A

4A vi 20A 80A 30A

Sabe-se que as fontes de tensão e corrente do circuito acima

são contínuas. Qual será, portanto, a diferença de potenci-

al vl na resistência de 200?

(A) 15 V

(B) 20 V

(C) 35 V

(D) 38 V

(E) 40 V

35) Observe o circuito da figura a seguir.

220 kn

4,7kA 12V

va Vo 40 kû

Em relação ao circuito acima, qual será a tensão de saída VO

para as tensões de entrada Va = 1, O V e Vb = 0 V, conside-

rando o amplificador operacional como ideal?

(A) -10 V

(B) -11 V

(C) 12 V

(D) 14 V

(E) 15 V

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2011

Profissão : ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

11/ 16



36) Observe o circuito da figura a seguir.

Qual o tipo de flip-flop mostrado na figura acima?

(A) JK

(B) Tipo D

(C) RS

(D) JK Mestre-Escravo

(E) Tipo T

37) Observe a figura a seguir,

c

I -
C2

T
Em relação ao circuito acima, qual será a capacitância equi-

valente à combinação, sabendo que C1= .10,3 µF, C2 = 4,8 µF

e C3 = 3,9 µF.

(A) 3, 10 µF

(B) 7, 17 µF

(C) 5,42 µF

(D) 6, 30 µF

(E) 8, 26 µF

38) Calcule a soma dos números binários 111000112 e 1011012·

Assinale a opção que contém o resultado da soma na base 16.

(A) 3313

(B) 6413

(C) B416

(D) 11013

(E) C816
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39) Visando à realização de levantamento topográfico para pros-

pecção de um radioenlace, dos instrumentos abaixo relaciona-

dos, qual utiliza sistema de posicionamento e navegação via

satélite?

GA) Teodolito.
(B) Datum.

(C) Bússola.
(D) GPS .

(E) Altímetro.

40) Em relação ao protocolo Frame-relay, qual é a mínima taxa

garantida que a rede concorda transmitir?

(A) Committed Information Rate (CIR) .

(B) Committed Burst Size (BC) .

(C) Excess Burt Size (BE) .
(D) Minimum Information Rate (MIR) .
(E) Minimum Burst Size (BM) .

41) Observe a figura a seguir.

A tensão e a corrente nos terminais do elemento de circuito

são:

v(t) = 170 cos(ot · + 55° ) V

i(t) = 15 cos(ot + 20° ) A

Determine a potência ativa que o elemento de circuito está

recebendo e assinale a opção correta.

GA) 2088,84 W

(B) 1044,42 W

(C) 775,16 W

(D) 659, 99 W

(E) 329, 99 W
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42) Os satélites geoestacionários orbitam ao redor da Terra a

uma distância de cerca de

(A) 360 Km

(B) 3600 Km

(C) 36000 Km

(D) 72000 Km

(E) 108000 Km

43) Sabendo que a corrente está adiantada em relação à força

eletromotriz (fem) de 56,3°
, assinale a opção que apresenta,

respectivamente, o valor da resistência do circuito e o tipo

deste circuito.

(A) 39, 6 Q / capacitivo

(B) 21, 7 Q / indutivo

(C) 39, 6 Q / indutivo

(D) 21, 7 Q / capacitivo

(E) 47,2 Q / indutivo

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

forma automática?

(A) HDLC.

(B) DNS .
(C) OSPF.

(D) DHCP.

(E) RSVP.

45) Qual é a faixa de frequência cujas ondas penetram razoavel-

mente no solo e na água, sendo utilizadas em comunicações

submarinas e minas de exploração?

(A) VHF .
(B) HF.

(C) MF.

(D) LF.

(E) ELF.
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46) Um cabo coaxial usado em uma linha de transmissão se compor-

ta como uma capacitância distribuída em relação ao circuito

que o alimenta. Utilizando-se a lei de Gauss, calcule a ca-

pacitância de 1km de cabo que tenha raio interno de 0,110mm

e raio externo de 0,588mm e assinale a opção correta.

Dados: Suponha que o espaço entre os condutores seja preen-

chido com polistireno, que possui constante dielétrica igual

a 2,6. Considere a constante de permissividade so igual a

8, 85 x 10¯" C2/N.m2

(A) 27,7 pF

(B) 86, 3 nF

(C) 32,8 pF

(D) 27,7 nF

(E) 86,3 pF

47) A colocação de duas antenas de recepção (uma principal e

outra auxiliar), em um mesmo plano vertical, para reduzir os

efeitos dos desvanecimentos, é utilizada em qual técnica?

(A) Diversidade de espaço convencional .

(B) Diversidade de rota.

(C) Diversidade de polarização.

(D) Salto de frequência.

(E) Polarização.

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

(A) O modelo OSI é dividido em 7 camadas: física, enlace de

dados, rede, transporte, sessão, apresentação e geren-

ciamento.

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

(C) A camada física trata da transmissão de bits brutos

através de um canal de comunicação.

(D) A camada de transporte controla a operação da subrede,

determinando como os pacotes serão roteados da origem ao

destino.
(E) A função básica da camada de transporte é aceitar dados

da camada enlace de dados e dividi-los em unidades meno-

res em caso de necessidade, passá-los para a camada de

rede e garantir que todas unidades cheguem corretamente

a outra extremidade.
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49) Para as faixas de frequências de VHF e UHF, qual o mecanismo

de propagação utilizado?

(A) Em visibilidade.

(B) Reflexão ionosférica.

(C) Refração ionosférica.

(D) Ondas de superfície.

(E) Difusão.

50) Observe o circuito decodificador da figura a seguir.

d

Qual o valor na saída para entrada ABC igual a 101 ?

(A) 100111

(B) 101101

(C) 000111

(D) 110011

(E) 000001
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