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1) Analise as afirmativas abaixo, em relação aos circuitos
trifásicos simétricos e equilibrados.

I - Em uma ligação tipo estrela, o módulo da tensão de fase

é igual ao módulo da tensão de linha dividido pela raiz

quadrada de 3.

II - Em uma ligação tipo triângulo, a tensão de fase é igual

a de linha dividida pela raiz quadrada de 3.

III- Em uma ligação tipo triângulo, a tensão de fase é igual

a de linha.

IV - Em uma ligação tipo estrela, a corrente de fase é igual

a de linha.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(C) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(D) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

(E) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

2) Os valores de entrada de um circuito.que alimenta uma carga

elétrica monofásica são: Ÿ = 200 / 30° V e i = 10 760° A.

Calcule a impedância da carga, e assinale a opção correta.

(A) Ž = 20 430° Q

(B) Ž = 40 760° e

(C) Ž = 50/45° e

(D) Ž = 60/300 g

(E) Ž = 90 Ál0° e

3) Qual é o equipamento projetado para medir a potência ativa

de um circuito elétrico?

(A) Wattímetro.
(B) Amperímetro.

(C) Alicate-amperímetro.

(D) Voltímetro.

(E) Fasímetro.
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4) Qual a potência reativa de um circuito monofásico cuja a

carga está ligada nos terminais de uma fonte de 220V e 60Hz,

considerando que essa mesma carga consome 15kW e tem fator

de potência de 0,5 atrasado?

(A) 10, 08 KVAr

(B) 10, 51 KVAr

(C) 11, 33 KVAr

(D) 17, 51 KVAr

(E) 25, 98 KVAr

5) Em relação a um Transformador de Potencial (TP) , assinale a

opção INCORRETA.

(A) É um equipamento capaz de reduzir a tensão do circuito

para níveis compatíveis com a tensão máxima suportável

pelos aparelhos de medida.

(B) A tensão nominal primária do TP não é função da tensão

nominal do sistema elétrico ao qual está ligado.

(C) O TP pode ser construído para ser ligado entre as fases

de um sistema.

(D) O TP pode ser construído para uso ao tempo ou abrigado.

(E) A carga nominal é a aquela que pode ser admitida no

secundário do TP sem que o erro percentual ultrapasse os

valores estipulados para sua classe de exatidão.

6) Analise a figura a seguir.

<

iota 2 ohms

Assinale a opção que apresenta o valor da resistência

equivalente vista pela fonte de 8V acima.

(A) 5, 5 ohms

(B) 4,2 ohms

(C) 3,4 ohms

(D) 2 , 5 ohms

(E) 1,5 ohms
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7) Em relação à partida de motores elétricos, assinale a

opção correta.

(A) A partida direta é realizada com um nível de tensão di-

ferente da encontrada na rede elétrica de abastecimento.

(B) A utilização de chave estática ("soft starter") diminui

o valor da corrente na partida.

(C) A partida direta é aquela na qual a corrente de partida

é reduzida.

(D) A partida direta é aquela na qual a corrente de partida

é aumentada.

(E) A utilização de chave estática ("soft starter") aumenta

o valor da corrente na partida.

8) Uma carga trifásica equilibrada ligada em estrela possui

tensão de linha de 208V, cos® = 0,8 e corrente de linha de

24A. Considerando que N = 1, 73, qual será a potência ativa

trifásica total fornecida para esta carga?

(A) 9980W

(B) 8903W

(C) 7567W

(D) 6908W

(E) 4532W

9) Qual é o componente do sistema de aterramento que tem a

importante função de evitar o contato perigoso do usuário

com duas ou mais massas e/ou elementos dondutores estranhos

à instalação, que possam apresentar diferença de potencial

entre si?

(A) Condutor de equipotencialidade.

(B) Eletrodo de aterramento.

(C) Condutor de aterramento.

(D) Terminal de aterramento principal .

(E) Eletrodo em anel.

10) Um transformador de 1kVA, 220/ 110V, 400Hz deve ser usado em

60Hz.

Qual será a máxima tensão de saída no lado de baixa tensão

quando este transformador estiver funcionando em 60Hz?

(A) 50, 5V

(B) 40,2V

(C) 30,6V

(D) 16, 5V

(E) 10, 4V
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11) Em relação aos disjuntores de baixa tensão é correto afirmar

que:

(A) devem atuar quando percorridos por corrente de valor

inferior ao estabelecido para funcionamento normal.

(B) a corrente nominal de um disjuntor de baixa tensão é

aquela cujo valor pode circular permanentemente pelo

disjuntor.

(C) a capacidade de interrupção e as demais características

nominais do disjuntor de baixa tensão não são referidas

à tensão nominal.

(D) a capacidade nominal de interrupção de curto-circuito de

um disjuntor de baixa tensão é a mínima corrente presu-

mida de interrupção, de valor eficaz, que o disjuntor

pode interromper, operando dentro de suas característi-

cas nominais de tensão e frequência, e para um fator de

potência determinado.

(E) disjuntores de baixa tensão somente térmicos são aqueles

que dispõem de somente uma unidade magnética de proteção

contra curto-circuitos.

12) A impedância percentual de um transformador de força com
potência nominal de 1.000kVA, 13.800/ 13.200/ 12.600V-380/ 220V

(tensões no primário - tensões no secundário), é de 6,0% re-

ferida ao tape de 13.200V. Qual o valor desta impedância no

tape de tensão de 13.800V?

(A) 6, 56 %

(B) 6, 27 %

(C)5,74 %

(D) 5, 49 %

(E) 4, 54 %
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13) Em relação aos relés térmicos de sobrecarga é correto

afirmar que:

(A) são dispositivos dotados de apenas um metal com seu

respectivo coeficiente de dilatação térmica linear.

(B) quanto maior for o valor da corrente de sobrecarga,

maior será o tempo decorrido para atuação do relé tér-

mico.
(C) os relés bimetálicos de sobrecarga não são usados em

instalações industriais para proteção de motores elé-

tricos.

(D) são dispositivos dotados de um par de lâminas construí-

das com metais de diferentes coeficientes de dilatação

térmica linear.

(E) a corrente de ajuste dos relés térmicos de proteção deve

ser superior a capacidade de condução dos condutores.

14) Assinale a opção correta em relação aos parâmetros básicos

do tiristor.

(A) A corrente de manutenção de condução é a máxima corrente

de anodo necessária para manter o tiristor em condução.

(B) O tempo de disparo é o tempo necessário para o tiristor

parar de conduzir e passar ao estado de desligado.

(C) O tempo de desligamento é o tempo necessário para a

transição entre o estado de condução e o de bloqueio.

(D) A corrente de manutenção de condução .é a máxima corrente

de anodo necessária para manter o tiristor bloqueado.

(E) A tensão direta de ruptura e a máxima tensão reversa não

são parâmetros básicos do tiristor.

15) De acordo com a definição de escorregamento de um motor de

indução tipo rotor de gaiola, assinale a opção correta.

(A) O escorregamento do motor de indução tipo rotor de

gaiola é diretamente proporcional à diferença entre a
velocidade síncrona e a velocidade de rotação do rotor.

(B) O escorregamento do motor de indução tipo rotor de

gaiola é inversamente proporcional à diferença entre a

velocidade síncrona e a velocidade de rotação do rotor.

(C) A soma entre a velocidade síncrona e a do rotor é deno-

minada escorregamento.

(D) O produto entre a velocidade síncrona e a do rotor é

denominada escorregamento.

(E) O escorregamento do motor de indução tipo rotor de gaio-

la não tem relação com a velocidade síncrona.
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16) Um transformador monofásico possui em seu enrolamento

primário 20 espiras e em seu enrolamento secundário 60

espiras. Quando este transformador tiver o seu lado primário

alimentado em 100Volts, a tensão no lado secundário será de:

(A)100Volts

(B) 150Volts

(C)250Volts

(D)300Volts

(E)400Volts

17) Um motor trifásico de indução de 02 polos, frequência 60Hz

com rotor de gaiola possui velocidade do rotor de 3560rpm.

Qual das opções abaixo apresenta o valor do escorregamento

desse motor?

(A) 8, 90 %

(B) 7, 50 %

(C) 1,11 %

(D) 0, 78 %

(E) 0,54 %

18) Considere um transformador de corrente (TC) de 100-5A,

inserido em um circuito tal que a corrente no seu primário é

de 80A. Qual será o valor da corrente no secundário desse

TC?

(A) 9 A

(B) 8 A

(C) 7 A

(D) 4 A

(E) 2 A

19) Em relação aos dispositivos semicondutores, é correto

afirmar que o

(A) tiristor é formado por quatro camadas semicondutoras,

alternadamente p-n-p-n.

(B) tiristor possui somente 2 terminais: anodo e catodo.

(C) tiristor possui somente um terminal chamado porta ou

"gate".
(D) SCR, chamado Retificador Controlado de Silício, não é um

tipo de tiristor.

(E) tiristor é um dispositivo semicondutor que não opera em

regime chaveado.
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20) Em relação aos conceitos de Luminotécnica é correto afirmar

que:

(A) nas lâmpadas incandescentes, quanto maior a temperatura

do filamento, menor será a proporção da energia radiada

na região visível do espectro e maior será a eficácia da

lâmpada.
(B) a lâmpada fluorescente tubular é uma lâmpada de descarga

de baixa pressão, na qual a luz é predominantemente pro-

duzida por pós-fluorescentes ativados pela energia ul-

travioleta da descarga.

(C) a lâmpada de luz mista consiste de um bulbo preenchido

com água, cuja parede interna é revestida com um fós-

foro, contendo um tubo de descarga ligado em série com

um filamento de tungstênio.

(D) as lâmpadas PL possuem as boas características de cor

das lâmpadas incandescentes, porém com um consumo de

energia consideravelmente maior quando comparadas às

incandescentes.

(E) em uma lâmpada incandescente, o aumento da eficácia é

obtido quando o filamento é rompido.

21) Em relação às componentes simétricas, assinale a opção

correta.

(A) As componentes de sequência zero são constituídas por

três fasores iguais em módulo e com defasagem de 90°

entre si.
(B) De acordo com o teorema de Forte.scue, três fasores dese-

quilibrados de um sistema trifásico podem ser substituí-

dos por dois sistemas equilibrados de fasores, que são

as componentes de sequência positiva e zero.

(C) Faltas assimétricas em sistemas de transmissão, que

podem consistir de curto-circuito e impedâncias entre

linhas, não são estudadas pelo método das componentes

simétricas.

(D) As componentes de sequência positiva são constituídas

por dois fasores iguais.em módulo e com defasagem de
150° entre si.

(E) As componentes de sequência zero são constituídas por

três fasores iguais em módulo e com defasagem de 0°

entre si.
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22) Uma carga trifásica equilibrada tem fator de potência 0,8

indutivo. Quando alimentada por um sistema trifásico

simétrico com tensão de linha de módulo 220V, essa carga

absorve 15.200W. Considerando que n = 1,73, qual será o módulo

da corrente de linha?

(A) 49, 9 A

(B) 55, 6 A

(C) 74,5 A

(D) 89,7 A

(E) 94,5 A

23) Determine a impedância por unidade de uma carga.resistiva de

180 ohms, considerando um sistema monofásico, cujos valores

de base são: Sb= 1000kVA e Vb= 13, 8kV, e assinale a opção

correta.

(A) 0,777 pu

(B) 0, 945 pu

(C) 1,795 pu

(D) 2, 433 pu

(E) 3, 114 pu

24) Qual é o valor do rendimento de um transformador de

distribuição de 50kVA, 2400/240V, funcionando a plena carga

com fator de potência 0,8 indutivo, considerando as perdas

totais a plena carga de 803 kW?

(A) 0,289

(B) 0,480

(C) 0,587

(D) 0, 897

(E) 0, 980

25) Considere a proteção de sobrecorrente no primário de um

transformador de 2500kVA - 13800/ 380V, onde se utiliza um

Transformador de Corrente (TC) de alimentação do sistema de

relés. A corrente de curto-circuito no primário do transfor-

mador é de 4000A e o tempo de atuação da proteção é de

1,5 segundos. Qual o valor da corrente térmica no TC?

(A) 4967 A

(B) 5678 A

(C) 6567 A

(D) 7899 A

(E) 9546 A
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26) Em relação à luminotécnica, assinale a opção correta.

(A) As lâmpadas fluorescentes não são indicadas para ilumi-

nação de interiores.

(B) A lâmpada halógena é um tipo aperfeiçoado de lâmpada de

descarga.

(C) As lâmpadas de vapor de mercúrio são empregadas em inte-

riores de grandes proporções, em vias públicas e áreas

externas.
(D) A eficiência da lâmpada de luz mista é superior à da

lâmpada fluorescente e inferior à da incandescente.

(E) As lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão e de vapor

de mercúrio são exemplos de lâmpadas incandescentes.

27) Qual das opções abaixo apresenta a corrente nominal de um

motor trifásico de indução com rotor em gaiola de potência
nominal 100cy, tensão nominal de 220V, frequência nominal de

60Hz, rendimento de 92,2% e fator de potência de 0,91

indutivo?

(A) 144, 45A Dados:

(B) 193, 68A (considere 1cv = 736 W e å = 1,73)

(C) 212, 84A

(D) 230,48A

(E) 262,78A

28) Com relação ao fator de potência, assinale a opção correta.

(A) A máxima potência ativa absorvível da rede não é forte-

mente limitada pelo fator de potência.

(B) Os fornos a arco não contribuem para um baixo fator de

potência da instalação.

(C) Os transformadores operando a vazio ou em carga leve

contribuem para um baixo fator de potência da instala-

ção.
(D) Os motores de indução trabalhando a vazio, durante um

longo período de operação não contribuem para um baixo

fator de potência da instalação.

(E) Os equipamentos eletrônicos.não contribuem para um baixo

fator de potência da instalação.
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29) Em relação aos transformadores de corrente para serviço de

medição é correto afirmar que:

(A) durante a ocorrência de um curto-circuito, é necessário

que a corrente no secundário do transformador de corren-

te não aumente na mesma proporção da corrente primária.

(B) a corrente primária nominal dos transformadores de

corrente para serviço de medição é aquela para a qual o

transformador de corrente não foi projetado.

(C) o fator térmico é aquele pelo qual se deve dividir a

corrente nominal primária do transformador de corrente,

a fim de se obter uma corrente secundária capaz de ser
conduzida, permanentemente, sem que os limites de eleva-

ção de temperatura especificados por norma sejam excedi-

dos e que sejam mantidos os limites de sua classe de

exatidão.

(D) a corrente térmica nominal, também conhecida como

corrente de curta duração, é a corrente mínima que pode

circular no primário do transformador de corrente, es-

tando o secundário em curto-circuito durante o período

de um segundo, sem que seja excedida a elevação de tem-

peratura especificada por norma.
(E) a corrente dinâmica nominal é a corrente mínima, valor

de crista, que pode circular no primário do transforma-

dor de corrente, estando o secundário em curto-circuito

durante o período do primeiro ciclo, sem que disso re-

sultem danos eletromecânicos.

30) Considere um alternador síncrono cuja frequência é de 60Hz,

com 06 pólos. Qual será a velocidade síncrona desse
alternador?

(A) 600rpm

(B) 800rpm

(C) 1200rpm

(D) 1800rpm

(E) 2000rpm
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31) Em relação às perdas e rendimentos das máquinas elétricas,

analise as afirmativas abaixo.

I - Exemplos de perdas em máquinas de corrente contínua são

as perdas por histerese e correntes de Foucault.

II - O rendimento calculado pelas medições direta da entrada

e saída sob carga tem a vantagem de produzir valores

mais exatos e precisos do que a medição do rendimento

através das perdas.

III- As perdas por atritos e ventilação podem ser medidas

pela determinação da potência de entrada à máquina

girando em velocidade apropriada, mas sem carga e sem

excitação.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

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

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

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

32) A f.e.m. induzida é proporcional ao número de espiras e à

rapidez com que o fluxo magnético varia. É correto afirmar

que a produção da f.e.m. induzida é regida pela Lei de

(A) Faraday.

(B) Ohm.

(C) Kirchoff.

(D) Coulomb.
(E) Gauss.

33) Em relação aos dispositivos de chaveamento utilizados em

Eletrônica de Potência, assinale a opção correta.

(A) Uma chave encontra-se em estado de condução quando a

tensão sobre ela é nula.

(B) Uma chave encontra-se em estado de bloqueio quando a

corrente elétrica conduzida por ela não é nula.

(C) Uma chave ideal é aquela na qual ocorre dissipação de

potência.

(D) Uma chave convencional é aquela na qual não ocorre dis-

sipação de potência.

(E) A eficiência energética de um circuito é alcançada quan-

do ocorre dissipação de potência nos dispositivos de

chaveamento.
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34) Em relação aos circuitos elétricos, assinale a opção corre-

ta.

(A) Uma bateria é uma fonte de tensão independente que for-

nece uma tensão constante, dependente da corrente que

está sendo solicitada.

(B) Em uma fonte de corrente independente, a tensão nos seus

terminais independe do resto do circuito e só pode assu-

mir valores específicos.

(C) Um capacitor é um dispositivo físico que consiste de uma

série de voltas de um fio condutor bobinado.

(D) A potência entregue a um elemento passivo de circuito

pode ser dissipada sob a forma de calor ou armazenada

nos campos elétricos ou magnéticos vizinhos.

(E) Um indutor consiste de duas placas metálicas, separadas

por uma fina camada de material isolante.

35) Qual a velocidade mecânica de uma máquina síncrona com 4

polos e com frequência de onda de tensão de 60Hz?

(A) 1800 rpm

(B) 2400 rpm

(C) 3200 rpm

(D) 5400 rpm

(E) 7200 rpm

36) Em relação aos condutores elétricos, assinale a opção

INCORRETA.

(A) Um dos fatores levados em consideração para o dimensi-

onamento do condutor elétrico é a potência ou corrente

da carga a ser suprida.

(B) A tensão nominal não deve ser levada em consideração no

dimensionamento de condutores elétricos.

(C) O PVC é um composto isolante utilizado no isolamento de

condutores elétricos.

(D) A corrente de curto-circuito é um fator que deve ser

considerado no dimensionamento de condutores elétricos.

(E) A distância da carga ao ponto de suprimento deve ser

considerada no dimensionamento de condutores elétricos.
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37) Qual é o tipo de sistema de aterramento em que o neutro está

aterrado no início da instalação e o condutor terra está

ligando a massa diretamente ao eletrodo de terra?

(A) TN-S

(B) TN-C-S

(C) TN-C

(D) T-T

(E) IT

38) Calcule a corrente alternada de um circuito série

monofásico, com resistência de 100 ohms, indutância de

2000 milihenrys, capacitância de 100 microfarads, tensão de

220 volts e frequência de 50/E Hz. Assinale a opção correta.

(A) 3, 574| -30° A Dados:

cos 30° = 0,866

(B) 2, 828| 45° A
cos 45° = 0,707

(C) 2,414| -30° A cos 60° = 0,5

(D) 1,560| -45° A

(E) 1,243| 60° A

39) Qual será o fator de potência (fp) visto pela fonte de um

circuito com duas cargas ligadas em paralelo nos terminais

de uma fonte de 110V e 60Hz, considerando que a carga 1 tem
uma potência aparente de 10kVA e um fator de potência de 0,8

atrasado, e a carga 2 tem uma potência aparente de 20kVA e

um fator de potência de 0,6 adiantado?

(A) 0,97 adiantado

(B) 0,97 atrasado
(C) 0,89 adiantado

(D) 0,89 atrasado

(E) 0,77 atrasado
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40) Em relação ao controle de motores, assinale a opção correta.

(A) O controle de velocidade do motor CC pode ser obtido

através de um sistema mecânico que pode ser por engrena-

gens, cuja relação é N1/N2=D1/D2.

(B) O controle de velocidade nos motores CC baseado no SCR

("silicon controlled rectifier") possui alto rendimento,

porém sua faixa de variação de velocidade é pequena.

(C) O controle de velocidade baseado na variação do número

de polos só pode ser usado nas máquinas assíncronas.

(D) Os motores CC podem ter suas velocidades controladas

através da variação da corrente aplicada no campo ou na

armadura.

(E) O motor de indução, cuja velocidade seja controlada pela

variação de frequência, tem baixo rendimento em toda a

faixa de velocidade.

41) Em relação à coordenação da proteção e seleção dos

dispositivos de proteção de uma instalação elétrica,

assinale a opção INCORRETA.

(A) Para que um sistema de proteção atinja a finalidade a

que se propõe, o mesmo deve responder aos requisitos

básicos de seletividade, exatidão, segurança de operação

e sensibilidade.

(B) A capacidade de um determinado circuito ou equipamento

deve ficar limitada ao valor do seu dispositivo de pro-

teção.
(C) A energia que os dispositivos de proteção contra curtos-

circuitos devem deixar passar não pode ser superior à

energia máxima suportada pelos dispositivos e condutores
localizados a jusante.

(D) A proteção é considerada ideal quando reproduz a imagem

fiel das condições do circuito para o qual foi proje-

tada, isto é, atua dentro das limitações de corrente,

tensão, frequência e tempo para as quais foram dimensi-

onados os equipamentos e materiais da instalação.

(E) Os dispositivos de proteção contra as correntes de

curto-circuito devem ter a sua capacidade de interrupção

ou de ruptura menor do que o valor da corrente de curto-

circuito presumida no ponto de sua instalação.
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42) Em relação à associação de retificadores, analise as

seguintes afirmativas.

I - Uma associação série é normalmente empregada em situa-

ções em que se deseja uma tensão CC de saída elevada,

que não poderia ser obtida com um retificador único.

II - Uma associação em paralelo é feita quando a carga exige

uma corrente que não poderia ser fornecida por um único

retificador.
III- As associações de retificadores (série e em paralelo)

são utilizadas quando se deseja reduzir o conteúdo har-

mônico da corrente drenada da rede.

IV - Uma associação em série é feita quando a carga exige

uma corrente que não poderia ser fornecida por um único

retificador.

Assinale a opção correta.

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

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

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

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

(E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

43) Em relação à função de transferência, assinale a opção

INCORRETA.

(A) A função de transferência de um sistema é utn modelo

matemático. Esta função constitui um método operacional

de expressar a equação diferencial que relaciona a vari-

ável de saída à variável de entrada.

(B) A função de transferência é uma propriedade de um sis-

tema em si, independente da magnitude e da natureza da

entrada ou função de excitação.

(C) A função de transferência inclui as unidades necessárias

para relacionar a entrada à saída, e fornece a informa-

ção necessária em relação à estrutura física do sistema.

(D) Se a função de transferência de um sistema for conhe-

cida, a saída ou resposta pode ser estudada para várias

formas de entradas com vistas ao entendimento da natu-

reza do sistema.

(E) Se a função de transferência de um sistema for desconhe-

cida, ela pode ser estabelecida experimentalmente intro-

duzindo-se entradas conhecidas e estudando-se a saída do

sistema.
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44) Em relação aos Teoremas Gerais de circuitos, assinale as

afirmativas a seguir.

I - O Teorema de Thévenin estabelece que um circuito com
dois terminais pode ser substituído pela sua tensão de

circuito aberto em série com o circuito equivalente em

repouso.

II - O Teorema de Norton estabelece que um circuito de dois

terminais pode ser substituído pela sua corrente de

curto-circuito em paralelo com o circuito equivalente

em repouso.
III- O Teorema de superposição estabelece que a resposta a

várias fontes independentes é a soma das respostas a

cada uma delas com as outras em repouso.

IV - O Teorema de superposição estabelece que a resposta a

várias fontes independentes é o produto das respostas

de cada uma delas com as outras em repouso.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

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

(D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

45) Em relação à retificadores, assinale a opção correta.

(A) Os retificadores controlados são aqueles que utilizam

diodos como elementos de retificação.

(B) Os retificadores não controlados são aqueles que utili-

zam tiristores como elementos de retificação.

(C) Nas aplicações em que a carga alimentada exige uma ten-

são contínua, a conversão CA-CC é realizada por conver-

sores chamados retificadores.

(D) Os retificadores somente podem ser classificados segundo

a sua capacidade de ajustar o valor da tensão de saída

(controlados x não controlados).

(E) Em relação ao número de fases da tensão alternada de

entrada, os retificadores somente podem ser trifásicos.
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46) Assinale a opção correta em relação aos transformadores.

(A) O transformador ordinário de dois enrolamentos é um com-

ponente com quatro terminais que é caracterizado por

dois parâmetros: as auto indutâncias L1 e L2.

(B) As marcações de polaridade de um transformador ordiná-

rio, que são colocadas nas extremidades de cada enrola-

mento, não dependem da maneira como as bobinas indivi-

duais são enroladas e não são usadas para determinar o

sinal correto dos termos de indutância mútua.

(C) O transformador ideal pode ser considerado como um caso

muito especial do transformador ordinário e é caracte-

rizado por somente um parâmetro: a relação de espiras N.

(D) A intensidade magnética H aumenta quando o número da

relação de espiras do transformador diminui.

(E) A densidade de fluxo magnético B aumenta quando a área

da seção transversal do núcleo do transformador aumenta.

47) Qual será a potência do banco de capacitores necessária para

corrigir o fator de potência para 0,95 indutivo de uma

instalação de 2.000kW, cujo o fator de potência original é

de 0,85 indutivo?

(A) 200 kVar Dados: 61=arc.cos(0,85)=31,78°

(B) 582 kVar 62=arc . cos (0 , 95) = 18, 19 °

(C) 650 kVar tg (81) = 0, 619

(D) 722 kVar tg(82)= 0,328

(E) 805 kVar
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48) Com relação à Lei de Faraday, analise as seguintes

afirmativas.

I - O valor da tensão induzida em uma simples espira de fio

é proporcional à razão de variação das linhas de força

que passam através daquela espira (ou se concatenam com

ela).

II - Uma força eletromotriz induzida gerada pode ser aumen-

tada através do aumento da intensidade do campo magné-

tico.
III- Quanto maior for a velocidade relativa entre o condutor

e o campo magnético, menor será a força eletromotriz

induzida.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

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

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

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(E) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

49) Uma carga trifásica equilibrada ligada em estrela é alimen-

tada por um sistema trifásico simétrico com sequencia de

fase direta. Sabendo-se que Ýas =
220 758° v, determine as ou-

tras duas tensões de fase na carga, e assinale a opção

correta.

(A) Vs = 220 | 88° V ; Vs = 220/ 124° V

(B) a= 220 / FB° V; Vs = 220E80° V

(C) Va = 220 / 35° V ; Vs = 220/ 9R° V

(D) Vs = 220 749° V ; Vs = 220/ R7° V

(E) Va = 220 /178° V ; Vs = 220/ -62° V

50) Que equipamento tem a função de fornecer a tensão necessária

na partida e limitar a corrente normal de operação em uma

lâmpada de vapor de mercúrio?

(A) Disjuntor.
(B) Chave magnética.

(C) Reator .
(D) Resistor de partida.

(E) Starter.
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