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1) Um amplificador de 40Wrms de saída é conectado a um alto

falante de 10Q. O nível de potência RMS de entrada quando o

ganho de potência é de 20 dB é

(A) 40 mW.

(B) 200 mW.

(C) 400 mW.

(D) 2 W.

(E) 4 W.

2) O número hexadecimal equivalente ao decimal 2479 é

(A) 4BC

(B) 6D8

(C) 9AF

(D) AC4

(E) 7EA

3) A principal vantagem obtida com a introdução da configuração

"mestre-escravo" aos FLIP-FLOPS JK foi permitir

(A) a redução do tempo de atraso de propagação do sinal .

(B) o "RESET" do circuito pela transmissão do sinal de

CLOCK.

(C) zerar as saídas por meio de ajuste externo.

(D) a realimentação dos dados de entrada do circuito.

(E) permitir que as saídas do circuito sejam alteradas so-

mente na transição do sinal de CLOCK.

4) Assinale a opção que apresenta a principal característica do

Código GRAY .

(A) Dentro de cinco bits, existem sempre dois bits iguais a

1.
(B) Em dez saídas, somente uma vale 1.

(C) O número binário corresponde ao respectivo número deci-

mal.

(D) O número binário corresponde ao respectivo número deci-

mal adicionado de três unidades.

(E) De um número para outro subseqúente, há somente a varia-

ção de um bit.
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5) A corrente i(t) de um circuito RL série excitado por um im-

pulso de tensão de amplitude V é dada por:

(A) i(t)= (V/ L) e¯ u(t) Dado: F (s) = 1 / (s+a) ->

f (t) =
e~ " u(t)

(B) i(t)= (V) e u(t)

(C) i(t)= (L/V) e¯ u(t)

(D) i(t)= (V) e u(t)

(E) i(t)= (V/L) e u(t)

6) Observe a figura:

iov

-10V

Em relação ao estágio de saída do amplificador AB acima,

assumido que C 1 e C 2 correspondem a um curto para sinais

ac, o valor da tensão eficaz de entrada correspondente à

máxima potência da saída é aproximadamente:

(A) 1042 V

(B) 10 V

(C) 592 V

(D) 5 V

(E) 1093 V

7) Um fotomultiplicador é um dispositivo que

(A) emite elétrons quando a luz atinge uma superfície foto-

sensível .
(B) opera na velocidade da luz.

(C) converte luz de uma freqüência para luz de freqüência

maior.

(D) amplifica a luz.

(E) é semelhante a um transistor, que emite luz a partir de

uma corrente de base.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC

Profissão : ENGENHARIA ELETRÔNICA

2/ 14



8) Os contadores síncronos se caracterizam por

(A) apresentarem os dados de entrada sincronizados pelos

dados de saída.

(B) fornecerem sinais de sincronismo a outros circuitos.

(C) necessitarem de um circuito de pré-sincronismo de dados.

(D) receberem o mesmo sinal de CLOCK, simultaneamente, em

todos os FLIP-FLOPS.

(E) receberem o mesmo sinal de dados, simultaneamente, em

todos os FLIP-FLOPS.

9) Uma etapa de RF é formada por um indutor de 100µH e um

capacitor de 400pF. Qual a freqüência aproximada, em kHz,

de recepção deste circuito?

(A) 333

(B) 633

(C) 833

(D) 3.000

(E) 3.333

10) Observe o circuito:
30

12v _ _ 60 60

No circuito acima, determine a corrente, em "A", e a resis-

tência, em "A", do circuito Norton equivalente para os

pontos A e B:

(A) IN=4 e RN= 1, 5

(B) Ig=4/ 3 e Ra-3

(C) Ig=2 e Rs=1,5

(D) IH=4/ 3 e RN= 2

(E) IN=4 e RN= 2

11) Em um circuito resistivo, em que há uma fonte de tensão,

uma fonte de corrente, ambas de corrente contínua, e um

resistor, todos em série e em circuito fechado,

(A) o sentido da corrente será determinado pela fonte de

corrente.

(B) o sentido da corrente será determinado pela fonte de

tensão.

(C) o sentido da corrente da fonte de corrente deverá ser o

mesmo da fonte de tensão.

(D) a polaridade da fonte de tensão afetará o sentido da

corrente do circuito.

(E) a polaridade do resistor dependerá da polaridade da fon-

te de tensão.
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12) Observe a figura:

ve30Vcc 10 Cl

1kQ
, Vcc 20kQ

6V--2Vcc 
10kO

Considerando o amplificador operacional ideal, calcule a

tensão de saída, em volts, do circuito mostrado acima.

(A) 24 Dado:

(B) 18 Vbe = 0,7V (ativa) e ß= 100

(C) 15

(D) 12

(E) 6

13) Em relação aos diodos emissores de luz (LEDs), é correto

afirmar que

(A) o silício apresenta alta eficiência de irradiação, sendo

mais utilizado na fabricação de LEDs.

(B) uma junção p-n de germânio, quando diretamente polariza-

da, apresenta significante emissão de fótons, sendo mais

utilizados na fabricação de LEDs.

(C) a intensidade relativa de cada cor varia unicamente em

função da corrente direta aplicada.

(D) no fosfeto de gálio, o número de fótons de luz emitida é

suficiente para constituir uma fonte de luz bastante

visível.

(E) um LED bicolor funciona de forma que o aumento da tensão

de polarização direta altera a sua cor de verde para

vermelho.

14) Dentre as aplicações dos dispositivos digitais TTL com

saídas TRI-STATE ou alta impedância, podem ser citados os

sistemas que

(A) necessitam trabalhar com baixos níveis de corrente .

(B) necessitam baixa dissipação de potência.

(C) utilizam sinais analógicos.

(D) utilizam circuitos integrados compartilhando o mesmo

conjunto de fios de forma compartilhada.

(E) são suscetíveis a elevados níveis de ruído.
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15) Observe a figura:

vs=30V 10kQ

10kQ 4,7kQ

5,3V
lkQ

Assumindo que os transistores são de silício (Vbe= 0, 7V na

região ativa) e que ß= 100, o valor da tensão, em volts, de

saída do circuito mostrado acima é

(A) 24

(B) 18

(C) 15

(D) 12

(E) 6

16) Observe a figura:

vec= 12V

Rs RC 
Ce

ci | vo

v

2000

Assumindo que R3 foi dimensionado corretamente e ß= 100, o

valor aproximado de Re, em A, para polarizar o transistor

com Ves=5V e Ic= 10mA no circuito acima é

(A) 300

(B) 500

(C) 1k

(D) 1, 5k

(E) 2k
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17) Observe a figura:

Ri Ra

R R

Considerando o amplificador operacional como ideal, o cir-

cuito mostrado acima apresenta características de um filtro

ativo do tipo:

(A) passa faixa de -20dB/década.

(B) passa baixa de -20dB/década.

(C) passa alta de -20dB/década.

(D) passa baixa de -40dB/década.

(E) passa alta de -40dB/década.

18) Assinale a opção INCORRETA em relação a sistemas ópticos.

(A) Os LASERS oferecem maior potência óptica se comparados

aos LEDS.

(B) Os LASERS são mais sensíveis à temperatura que os LEDS.

(C) Os LASERS apresentam menor dispersão material em relação

aos LEDS.

(D) O feixe de luz emitido pelo LASER é mais concentrado que

o emitido pelo LED.

(E) Os LASERS têm largura espectral maior que os LEDS .

19) Um dos principais fatores que diferencia os circuitos digi-

tais da família TTL da série militar 54XXX da série 74XXX é

(A) proteção contra curto-circuito nas saídas.

(B) maior FAN-OUT.

(C) maior imunidade à ruído.

(D) maior impedância de entrada.

(E) maior margem de variação nas especificações de tempera-

tura.

20) Um gerador senoidal, de impedância interna complexa r+ jx,

alimenta uma carga variável, também complexa R+ jX. Assinale

a opção que apresenta a condição de impedância de carga

necessária para obter a máxima transferência de potência.

GA) R=2r e X=x

UB) R=r/ 2 e X=x/ 2

(C) R=r e X= 0

(D) R=co e X= 0

(E) R=r e X= -x
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21) A expressão A + A B é idêntica à

(A) A + B

(B) A + B

(C) A + B

(D) A + B

(E) A + B

22) Uma carga puntiforme + 3, 0µC dista 10cm de uma segunda carga

puntiforme de -2,0µC. O módulo da força eletrostática, em N,

que atua sobre cada carga será aproximadamente

(A) 2 , 7 Dado:

(B) 5, 4 Considerar 80 = 8, 85 . 10-3.2

(C) 10, 8

(D) 16, 2

(E) 21, 6

23) Assinale a opção INCORRETA em relação às equações de

MAXWELL .

(A) Campo elétrico transportando cargas é fonte de campo

magnético.

(B) Campo magnético não é fonte de campo algum.

(C) Campo magnético variável cria campo elétrico.

(D) Campo elétrico não cria campo magnético variável.

(E) As linha de campo magnético se fecham sobre si mesmas,

não nascendo em ponto algum.

24) Ao se aplicar a transformada de Laplace num circuito RLC

série, excitado por um degrau de tensão de amplitude V,

obtem-se, literalmente,

(A) I (S) = V/ (s+Ls2+ 1/ C)

(B) I (S) = V. s/ (s2+Cs+ 1/LC)

(C) I (S) = V/ (s2+Cs+ 1/LC)

(D) I (S) = V.L/ (s2+Ls+1/LC)

(E) I (S) = V/ (s+Cs2+ 1/L)

25) Assinale a opção que apresenta uma aplicação dos circuitos

integrados TTL de coletor aberto.

(A) Obtenção do TRI-STATE ou estado de alta impedância.

(B) Aumento do FAN-OUT.

(C) Realimentação do circuito integrado.

(D) Aumento da velocidade de comutação.

(E) Redução do nível de ruído.
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26) Em relação a capacitores, pode-se afirmar que

(A) quanto menor a permissividade, maior será a capacitân-

cia.
(B) quanto maior a permissividade, maior será a capacitân-

cia.
(C) quanto maior a distância entre as placas, maior será a

capacitância.
(D) pequenas distâncias de placas resultam em pequenos cam-

pos para o mesmo potencial aplicado.

(E) a capacitância depende somente do dielétrico do capaci-

tor.

27) Observe a figura:
R2

-V
CC

Considerando os amplificadores operacionais ideais, o ganho

de tensão do circuito mostrado acima é

(A) R2/R1

(B) -R2/Ri

(C) 1+R2/Ri

(D) 1-R2/Ri

(E) 1

28) Assinale a opção que apresenta uma vantagem da família de

dispositivos digitais CMOS sobre a família TTL.

(A) Maior velocidade.

(B) Maior robustez,

(C) Maior imunidade a ruído.

(D) Maior imunidade aos efeitos da eletricidade estática.

(E) Custos muito menores.
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29) Observe o circuito :
3Q

12V 60 60

T
No circutio acima, determine a tensão, em Volt, e a

resistência, em Ohm, do circuito Thevenin apresentado

equivalente para os pontos A e B e assinale a opção correta.

(A) Vo= 6 e Ro= 1, 5

(B) Ve= 6 e Ry= 3

(C) Ve= 8 e R,= 1,5

(D) Vr= 6 e Ro=2

(E) Ve= 8 e Ro= 2

30) A família dos circuitos digitais ECL (Lógica de Emissor

Acoplado) é indicada em situações que exigem, principalmen-

te,

(A) baixo custo.

CB) alta velocidade.

(C) facilidade de manutenção.
(D) alta impedância de saída.

(E) operação em ampla faixa de temperatura.

31) Necessitando-se de um conversor de dados série-paralelo,

deve-se utilizar um

(A) registrador de deslocamento.

(B) contador de décadas .
(C) multiplexador.

OD) demultiplexador.

(E) detetor de coincidência.

32) Quanto às linhas de transmissão (LT) , é correto afirmar que

(A) o comprimento de uma LT não é muito importante quando se

trata de transmitir sinais de baixa freqüência, como na

faixa de áudio.

(B) as LT bifilares são bastante sujeitas ao ruído, apresen-

tando baixa irradiação do sinal conduzido.

(C) as LT coaxiais, são cabos em que um dos condutores

funciona como blindagem do outro, o que, apesar de des-

balancear o cabo, aumenta muito a irradiação do sinal.

(D) a impedância característica de um LT depende do compri-

mento da linha e do diâmetro de cada condutor.

(E) o descasamento de uma LT faz com que toda a potência

incidente sobre uma carga seja absorvida, não havendo

retorno de energia para o gerador.
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33) Os blocos da família de dispositivos digitais TTL,

configurados com entradas SCHIMITT-TRIGGER (gatilho de

SCHIMITT), têm a função de

(A) reduzir o nível de ruído do sinal .
(B) tornar as variações lentas dos níveis de tensão mais rá-

pidas.

(C) aumentar a impedância de entrada.

(D) aumentar o FAN-OUT.

(E) aumentar a densidade de integração do circuito.

34) O complemento de 2 do número decimal 0011 0110 é

(A) 1100 1010

(B) 0011 0110

(C) 0011 1001

CD) 1100 0111

CE) 0101 0110

35) Observe a figura:

alto
falante

etapa de misturador 
1° amp. 2° amp 

detetor 
amp. de

RF 4 de FI 4 de FI + audio

os lador cAG

O diagrama de blocos acima representa um

(A) receptor AM-DSB básico.

(B) receptor FM.

(C) receptor AM-SSB.

(D) receptor AM-DSB super-heteródino.

(E) transceptor AM-SSB.
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36) Observe a figura:

10V

C R3

R 

RL= 4C2

-10V

A potência máxima RMS, sem distorção, de saída do

amplificador classe AB acima é, em W, aproximadamente

(A) 50

(B) 25

(C) 18,75

(D) 12, 5

(E) 6,25

37) Considerando que, em um enlace livre e sem obstáculos em

microondas, a distância entre duas antenas fosse multiplica-

da por dois, a atenuação adicional do sinal recebido, em dB,

seria de

(A) 3

(B) 6

(C) 9

(D) 10

(E) 12

38) Em relação ao processo de modulação e demodulação em

amplitude, pode-se afirmar que

(A) O detetor de envoltória, apesar de sua enorme

simplicidade e custo reduzido, não apresenta operação

eficiente .

(B) Na modulação síncrona a transistor, deverá haver uma

pré-polarização do transistor para possibilitar o efeito

de chaveamento.

(C) A demodulação síncrona é mais vantajosa do que a

quadrática por não apresentar distorção devida ao 2°

harmônico do sinal modulante.

(D) A modulação quadrática a transistor baseia-se nos seus

estados de corte/condução.

(E) O circuito detetor de envoltória apresentará um "desco-

lamento" caso a constante de tempo RC do filtro do dete-

tor seja muito baixa.
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39) No que diz respeito ao índice de modulação (m) de um

circuito modulador AM-DSB, é correto afirmar que

(A) se m> 1, haverá inversão da fase da portadora.

(B) é a relação entre as amplitudes do sinal modulante e do

sinal modulado.
(C) se m< 1, haverá tangenciamento da envoltória sobre o eixo

dos tempos.

(D) se m= 1, haverá passagem da portadora para a região opos-

ta em relação ao eixo dos tempos.

(E) é a relação entre as fases do sinal modulante e da por-

tadora.

40) Assinale a opção que NÃO apresenta uma característica de uma

fibra óptica.

(A) É um guia de onda dielétrico que transporta sinais de

luz de um lugar para outro.

(B) Possui baixas perdas de transmissão.

(C) Possui imunidade a interferências eletromagnéticas.

(D) Apresenta pequena largura de banda potencial .

(E) Apresenta o núcleo e o revestimento feitos de vidro de

sílica pura, ao passo que a jaqueta é feita de plástico.

41) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas

da sentença abaixo:

"Um aumento de 20 dB na tensão de saída em um amplificador

corresponde a um aumento de potência de dB na

freqüência de 1 kHz e de dB na freqüência de corte

no mesmo ponto."

(A) 20 / 17

(B) 10 / 4

(C) 13 / 10

(D) 10 / 10

(E) 16 / 12

42) Assinale a opção que apresenta o dispositivo digital CMOS

que deveria ser selecionado para atuar com parâmetros de

tensões compatíveis com a família TTL-LS.

(A) 54HCT00

(B) 54LV00

(C) 54C00

(D) 54H00

(E) 5400
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43) A antena de um transmissor operando na freqüência de 15MHz

gera um sinal de 2° harmônico indesejado. A fim de rejeitar

por completo esse sinal, deve-se utilizar um segmento de

linha de

(A) 2,5m em aberto.

(B) 2,5m em curto.

(C) 5,0m em aberto.

(D) 10,0m em aberto.

(E) 10,0m em curto.

44) A porta lógica que realiza a função "coincidência" é

(A) E.

(B) NE.

(C) NOU.

(D) NOU EXCLUSIVO.

(E) OU EXCLUSIVO.

45) Assinale a opção que apresenta o dispositivo digital TTL que

deve ser selecionado para utilização em um circuito que

deve operar em altíssima velocidade e baixíssimo consumo.

(A) 7400

(B) 74L00

(C) 74H00

(D) 74LS00

(E) 74ALS00

46) Uma porta lógica "NOU" com as entradas invertidas é logica-

mente equivalente a uma porta lógica

(A) "E" com as entradas invertidas.

(B) "NE " com as entradas invertidas .

(C) "E".
(D) "NE".
(E) "OU EXCLUSIVO" com as entradas invertidas.

47) Dois capacitores de capacitância C1=50pF e C2= 150pF são

carregados com tensões Vi= 100V e V2=200V respectivamente e

depois ligados em paralelo. A tensão V de equilíbrio será

(A) 83

(B) 10 0

(C) 116

(D) 166

(E) 175
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48) Uma lâmpada fluorescente trabalha com fator de potência de

0,5 em 120V. Sabendo-se que seu consumo é de 20W, a sua

corrente eficaz, em A, é

(A) 1/ 2

(B) 1/ 3

(C) 1/ 4

(D) 1/ 5

(E) 1/ 8

49) Uma linha de transmissão localizada 6m acima da Terra é

percorrida por uma corrente constante de 100A. O campo

magnético, em µT, gerado pela linha de transmissão em um

ponto situado na superfície da Terra distante 6m da linha de

transmissão, será aproximadamente:

(A) 1, 1 Dado : µo = 4 x x 10

(B) 2, 6

(C) 3, 3

(D) 6, 0

(E) 9, 6

50) o uso de múltiplas antenas transmissoras e/ou receptoras

adjacentes, de modo a assegurar a independência de eventos

de desvanecimento, é denominado diversidade de

(A) freqüência.

(B) tempo.

(C) espaço.
(D) fontes.
(E) linhas.
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