
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considere o circuito abaixo para responder as três próximasquestões.

31) O valor total da resistência “enxergada” a partir de ABé de: 
a) 15 Ω. c)  7,5 Ω.
b) 60 Ω. d)  12 Ω.

32) Se colocarmos uma fonte de tensão de 48 V, comresistência interna de 3 Ω, a corrente que atravessaráessa resistência será de: 
a) 2,6 A. c)  4,0 A.
b) 0,8 A. d)  3,2 A.

33) A queda de tensão no resistor de 60 Ω é de:  
a) 38,4 V. c)  24,0 V.
b) 48,0 V. d)  28,4 V.

Considere o circuito abaixo e o enunciado seguinte pararesponder às duas próximas questões, tendo-se que asfontes são idênticas, cada uma possui força eletromotrizde um e quatro décimos de volt e resistência interna dedois décimos de ohms:
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34) O valor apresentado pelo Amperímetro ideal é de: 
a) Dois décimos de ampere.
b) Dez centésimos de ampere.
c) Oito centésimos de ampere.
d) Quinze centésimos de ampere.

35) O valor apresentado pelo voltímetro ideal é de: 
a) Três volts e seis centésimos.
b) Quatro volts e oito centésimos.
c) Dois volts e quatro centésimos.
d) Um volt e seiscentos e trinta e dois milésimos.

36) A medida comercial que especifica uma fonte dealimentação de um PC é dada por: 
a) Volt-ampere-reativo. c)  Watts.
b) Volt. d)  Volt-ampere.

37) Um equipamento resistivo, que tem como indicação50W – 120V, possui uma resistência interna de: 
a) 144 Ω. c)  192 Ω.
b) 72 Ω. d)  288 Ω.

Considere o desenho e o texto a seguir para responder àsduas próximas questões, tendo-se que os equipamentosE1, E2 e E3 são puramente resistivos e possuem,respectivamente, especificações 1.000W ~ 220 V, 1.600W ~ 220V e 2.500 W ~ 220 V. FS é o fusível de proteção.

38) Com base no enunciado e no desenho, a associaçãoresistiva de E1, E2 e E3 vale: 
a) 48,4 Ω. c)  12,1 Ω.
b) 24,2 Ω. d)  9,5 Ω.

39) O fusível FS deve suportar uma corrente de pelo menos: 
Observação:Considerar duas casas decimais na resoluçãodo problema.
a) 23,2 A. c)  4,6 A.
b) 9,1 A. d)  18,2 A.

40) Num circuito transistorizado um sinal de áudio de 2.103hertz modula uma portadora de 50.106 hertz gerandoum desvio de frequência de 2,5.103 hertz. Com basenestes dados a largura de banda do sinal FM vale:
a) 5.103 hertz. c)  50.106 hertz.
b) 4.103 hertz. d)  100.106 hertz.

Considere o enunciado a seguir para responder às duaspróximas questões. A figura abaixo apresenta um circuitoRLC, sendo o valor de R igual a 15 Ω, do indutor igual a200.10-6 H e do capacitor igual a 4.10-10 F.  

41) A frequência de ressonância do circuito valeaproximadamente: 
a) 1,500 MHz. c)  0,563 MHz.
b) 15,00 KHz. d)  15,63 KHz.
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42) A impedância do circuito no momento da ressonânciavale: 
a) (100/3) kΩ. c)  (10/3) kΩ.
b) (10.000/3) kΩ. d)  (1.000/3) kΩ.

43) Se entrarmos logicamente em A, B, C e D, respectivamente,com 0110 teremos em X e Y os valores:

a) 0 e 0. c)  0 e 1.
b) 1 e 1. d)  1 e 0.

44) O desenho abaixo representa o Mapa de Karnaugh determos máximos de uma expressão. A expressãobooleana simplificada do produto de somas resolvidocom a aplicação do mapa é expressa na alternativa:

a) (A + B + C) . (B + C)
b) (A + C) . (B + D)
c) (A + B + D) . (B + C)
d) (A + B + C) . (B + D)

45) O Circuito Digital abaixo representa

a) Um contador assíncrono de mod-6.
b) Um contador síncrono de mod-6.
c) Um contador assíncrono de mod-8.
d) Um contador síncrono de mod-8.

46) Considerando a questão anterior, sabe-se que o relógiode entrada possui um período de 10 nano segundos.Com base nesta informação se calcula a frequência dorelógio que vale: 
a) 1 MHz. c)  10 MHz.
b) 100 MHz. d)  1000 MHz.

47) De uma forma simples podemos classificar osmultivibradores (Flip-Flop) em: 
a) Astáveis, Biestáveis e Monoestáveis.
b) Síncronos e Assíncronos.
c) Digitais e Analógicos.
d) Complementares e Suplementares.

48) O desenho abaixo representa um conector provenientede uma fonte de alimentação para micro-computadores(ATX P4). Sobre a montagem físico-elétrica do conectorresponda qual é a afirmação correta: 

a) Pinos 1 e 2 são ligados a fios na cor amarela e são de+12 volts cada. Pinos 3 e 4 são ligados a fios na cor pretae formam a ligação ao terra.
b) Pino 1 é ligado a um fio na cor vermelha e possui +12volts. Pino 2 é ligado a um fio na cor preta sendo o terralógico. Pino 3 é ligado a um fio na cor azul sendo o terrareal. Pino 4 é ligado a um fio na cor amarela e possui +5volts.
c) Pino 1 é ligado a um fio na cor vermelha e possui +12volts. Pino 2 é ligado a um fio na cor preta sendo o terrareal. Pino 3 é ligado a um fio na cor azul sendo o terralógico. Pino 4 é ligado a um fio na cor amarela e possui+5 volts.
d) Pino 1 é ligado a um fio na cor vermelha e possui +12volts. Pino 2 é ligado a um fio na cor amarela e possui+5 volts. Pino 3 é ligado a um fio na cor verde e possui–5 volts. Pino 4 é ligado a um fio na cor preta sendo oterra.

49) A versão do barramento AGP 3.0 trabalha com umaalimentação de: 
a) +5,0 V. c)  +1,5 V.
b) + 12,0 V. d)  + 9,0 V.

50) Responda quais das afirmações a seguir são corretas: 
I. A memória - DRAM (Dynamic Random-Access Memory- RAM Dinâmica) é muito mais rápida que memóriasSRAM, porém armazena menos dados e possui preçoelevado se considerarmos o custo por byte. Estasmemórias são utilizadas como memória cachê.
II. Memória - SRAM (Static Random-Access Memory - RAMEstática) possuem capacidade alta podendo armazenargrandes quantidades de dados. No entanto o acesso àsinformações costuma ser mais lento que o acesso àsmemórias dinâmicas. 
a) Ambas estão corretas.
b) Apenas a I está correta.
c) Ambas estão incorretas.
d) Apenas a II está correta.

51) Na arquitetura de computadores envolvendo placa mãecom o Barramento IBM-PC, _________________ faz acomunicação do processador com as memórias e comalguns barramentos de alta velocidade (exemplo: AGP). 
a) O PCI Express.
b) A ponte norte.
c) O PCI Local Bus.
d) A ponte sul.
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52) Alguns computadores ainda vêm com uma interfacepara MODEM (Modulador/Demodulador) que obedecemà especificação: 
a) V.36. c)  V.26.
b) V.92. d)  V.35.

53) Várias tecnologias foram lançadas nos últimos anosvisando a conexão de HDs a um sistema. No padrãoSATA a ligação é feita através de _____________________________________________________ e com conectoreswafer de 8 mm de largura em cada extremidade. 
a) um cabo de dados com oito condutores (2 alimentações,2 terras e 4 linhas de dados ativadas em dois pares)
b) um cabo de dados com sete condutores (1 alimentação,2 terras e 4 linhas de dados ativadas em dois pares)
c) um cabo de dados com oito condutores (1 alimentação,3 terras e 4 linhas de dados ativadas em dois pares)
d) um cabo de dados com sete condutores (3 terras e 4linhas de dados ativadas em dois pares)

54) A informação que deverá ser apresentada no campoVALOR da figura abaixo (sem casas decimais) é: 

Tela MS Windows 7 - Propriedade de OS (C:)

a) 300 GB. c)  311 GB.
b) 330 GB. d)  334 GB.

55) Assinale quais das afirmações a seguir são corretas. 
I. Nos monitores LCD de matriz ativa, um transistor depelícula fina (TFT - Thin Film Transistor), distribuipequenos transistores e capacitores em uma matriz novidro do monitor. Para selecionar um pixel específico, alinha em questão é acionada e uma carga é enviada paraa coluna correta. Como todas as outras linhas que acoluna intercepta estão desligadas, somente o capacitorno pixel designado recebe uma carga. O capacitor écapaz de reter a carga até o próximo ciclo de atualização.
II. Nos monitores LCD de matriz passiva utiliza-se umagrade de metal condutor para carregar eletricamentecada pixel. Eles são mais baratos de se produzir, porémtem um tempo de resposta lento e controle de voltagemimpreciso, se comparado com o da matriz ativa.
a) Apenas a I está correta.
b) Ambas estão corretas.
c) Apenas a II está correta.
d) Ambas estão incorretas.
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Tipo: Disco Local

Sistema de arquivos:

Espaço usado: 149.430.980.608 bytes

334.725.914.624 bytesEspaço livre:

Capacidade: omitido

omitido

VALOR

Unidade C: Limpeza de Disco

NTFS

56) O soquete LGA2011 (Soquete R) foi lançado em meados
de 2011 para suportar: 
a) Os processadores Core i3, i5, i7 séries 500 e 700.
b) Os processadores Core i5 e i7 série 800.
c) Os processadores Core i7 séries 3800 e 3900.
d) Os processadores Core i3 e i5 séries 800 e 900.

57) A porta de comunicação legada conhecida por COM1
com conector DB9 tem seus pinos de números 2 e 3
associados respectivamente às funções:  
a) Transmite Dados e Recebe Dados.
b) Terminal Pronto e Modem Pronto.
c) Modem Pronto e Terminal Pronto.
d) Recebe Dados e Transmite Dados.

58) Um técnico configurando a BIOS de uma máquina se
deparou com o parâmetro IDE HDD Block Mode. Este
parâmetro habilitado: 
a) Permite que a formatação do HD seja em blocos, ao
invés de setores, o que melhora muito o desempenho
do sistema.

b) Permite que a formatação do HD seja em blocos, ao
invés de cilindros, o que melhora muito o desempenho
do sistema.

c) Permite que os dados sejam acessados em blocos, ao
invés de setores, o que melhora muito o desempenho
do sistema.

d) Permite que os dados sejam acessados em tamanhos
de blocos iguais aos da formatação lógica (Ex. NTFS,
EXT3, etc), o que melhora muito o desempenho do
sistema.

59) A tecnologia de discos Ultra320 que possui a
especificação _______________ trabalha com velocidade
de barramento de 80 MHz transferindo 320 MB/s. 
a) SCSI-2 FastWide.
b) SCSI-3 Síncrona.
c) SCSI- SPS.
d) SCSI-3 SPI-4.
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60) Assinale qual das opções abaixo representa um tipo de
memória que não pode ser reescrita eletricamente: 
a) EEPROM.
b) EPROM.
c) FLASHEPROM.
d) E2PROM.

61) Uma partição FAT-16 com setores de 16KB pode
atingir até
a) 4 GB. c)  1 GB.
b) 16 GB. d)  2 GB.

62) O sistema de arquivos _______ permitiu o suporte a
partições de até 32 TB mantendo o suporte a nomes de
arquivos com até 255 caracteres. 
a) EXT3 c)  SPSS
b) HPFS d)  EXT2

63) O MBR (Master Boot Record) é um registro de _________
estruturado para permitir que nele seja escrito
informações relevantes para a carga do sistema
operacional. 
a) 128 Bytes c)  256 Bytes
b) 512 Bytes d)  255 Bytes

64) Um técnico, analisando um DUMP de memória teve como
resposta o número em binário expresso por
0111100100111011. Este número convertido em
hexadecimal pode ser escrito por: 
a) 793B. c)  397A.
b) 78AB. d)  34473.

65) Quando se instala o Sistema Operacional LINUX, a
partição __________ é uma extensão da memória RAM. 
a) SWAP. c)  DRAM.
b) SPOOL. d)  SRAM.
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