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INSTRUÇÕES:
1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
2. O caderno de provas deverá conter  40 (quarenta)  questões,  assim  distribuídas: 10 de

Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específi-
cos.

3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respos-
tas.

4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas
perguntas aos fiscais.

5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante sua
realização.

6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comuni-
cação.

7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e o caderno de provas e retirar-se da

sala depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente após decorridas 2 horas do início da

mesma.
11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
b) assine no local indicado;
c) não a amasse, nem dobre;
d) pinte assim –, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escuro, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada ques-
tão.

OBS.: Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva que contenha mais de uma
ou nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno de
provas para a folha de respostas.

12. Os gabaritos preliminares serão divulgados às 18 horas do dia 17/setembro/2019,
possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 48 horas.
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Língua Portuguesa

Para responder as questões 01 e 02, leia aten-
tamente o texto constituído de uma pergunta e
duas respostas (publicadas na Superinteressan-
te nº 263, de 2009) transcritas abaixo.

Pergunta: Apesar da ciência, ainda é possível acre-
ditar no sopro divino – o momento em que o Criador deu
vida até ao mais insignificante dos micro-organismos?

Resposta de D. Odílio Scherer, cardeal arcebispo
de São Paulo: “Claro que sim, estaremos falando sempre
que, em algum momento, começou a existir algo, para
poder evoluir em seguida. O ato do Criador precede a
possibilidade de evolução: só evolui algo que existe. Do
nada, nada surge e evolui.”

Resposta de Daniel Dennet, filósofo ateu e
evolucionista: “É claro que é possível, assim como se pode
acreditar que um super-homem veio para a terra há 530
milhões de anos e ajustou o DNA da fauna cambriana*,
provocando a explosão da vida naquele período.”

  * Há cerca de 530 milhões de anos, uma vasta vari-
edade de animais apareceu repentinamente no cenário
evolutivo em um evento denominado A Explosão Cambria-
na. Em possivelmente mais ou menos 10 milhões de anos,
animais marinhos evoluíram a maioria para os formatos
básicos de corpo que vemos hoje em grupos modernos.
http://www.ib.usp.br

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

A) Analisando as duas respostas, percebe-se que as ar-
gumentações não se opõem: tanto o cardeal quanto o
filósofo atribuem a um ser com superpoderes – refe-
rindo-se ao Criador – a responsabilidade pela vida.

B) Nem o ateu nem o religioso apresentam argumentos
sólidos para a comprovação de seus pontos de vista.
Cada um busca desqualificar o discurso do outro, como
forma de se fazer convincente.

C) A expressão “é claro”, na resposta de Dennet, é fir-
me, demonstra sua autoridade no assunto, enquanto a
expressão “claro que sim”, usada pelo cardeal, fragiliza
o argumento dele por estar acompanhada de “estare-
mos falando”, indicadora de incerteza.

D) O filósofo responde a questão com ironia, sugerindo
que é possível acreditar em qualquer coisa, enquanto
Scherer advoga o papel predecessor do Criador, a par-
tir do qual a vida evoluiu e permitiu as análises cientí-
ficas.

E) Ambos têm pontos de vista divergentes. Enquanto o
filósofo afirma a possibilidade de uma força suprema
que possa ter modificado o DNA da fauna cambriana,
provocando explosão de vida, o religioso afirma a exis-
tência dessa força que é anterior a essa mesma explo-
são.

QUESTÃO 02
Na estruturação do texto da resposta de D. Odílio,

percebe-se a ocorrência de um deslize na linguagem, o
mesmo presente em:

A) Ainda falou com o filho caído no chão.
B) Pela previsão do tempo, estarei voltando do trabalho

antes que a chuvarada caia.
C) Nunca gasta com o que é necessário.
D) Aceitarei tudo, tudo a que tenho direito.
E) A execução do Hino Nacional precede os embates

esportivos.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que registra todas as palavras

grafadas e acentuadas corretamente.
A) Por um ato heróico, excepcional, um trofeu não é

reconhecimento suficiente.
B) Não quiz paralizar as atividades, não tinha medo de

ser exseção.
C) Traz todos os livros que estão por traz das gavetas.

Destroi os que estão no chão.
D) No cardápio vegetariano, o xuxu, a berinjela, a cou-

ve-flor e as folhas compõem saladas extraordinárias.
E) Veem como arte aquilo que não podem explicar; ta-

manha feiura não pode ganhar esta classificação.

QUESTÃO 04
Leia o texto a seguir.

Os dias felizes estão entre as árvores, como os
pássaros:

viajam nas nuvens,
correm nas águas,

desmancham-se na areia.

Estrofe retirada do poema “Os dias felizes”
de Cecília Meireles

Assinale a alternativa correta.
A) Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão

concordando com os sujeitos “árvores” e “pássaros”.
B) Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão

concordando com o sujeito “os dias felizes”.
C) Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão

concordando com o sujeito “árvores”.
D) O verbo “correm” está concordando com o sujeito

“águas”.
E) O verbo “desmancham” está concordando com o su-

jeito “águas”.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

A TIRINHA A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS QUESTÕES DE 05 A 07.

(https://www.todamateria.com.br/)

QUESTÃO 05
A tirinha traz a palavra “saia” em duas classes gramaticais diferentes. Assinale a alternativa que indica essas duas

classes gramaticais.
A) No primeiro quadrinho, “saia” é um verbo e, no terceiro, é um advérbio.
B) No primeiro quadrinho, “saia” é um advérbio e, no terceiro, é um verbo.
C) No primeiro quadrinho, “saia” é um verbo e, no terceiro, é um substantivo.
D) No primeiro quadrinho, “saia” é um substantivo e, no terceiro, é um adjetivo.
E) No primeiro quadrinho, “saia” é um adjetivo e, no terceiro, é um advérbio.

QUESTÃO 06
O ponto de exclamação é um sinal de pontuação recorrente na tirinha. Leia as seguintes afirmativas sobre o uso

desse sinal:
I) No primeiro quadrinho, o ponto de exclamação é usado para enfatizar uma ordem.
II) No segundo quadrinho, o ponto de exclamação é usado após palavras ou frases de caráter emotivo.
III) No terceiro quadrinho, o ponto de exclamação é usado após duas frases imperativas.

Pela análise das afirmativas, está(ão) correta(s) apenas:
A) I  e  II.
B) II  e  III.
C) III.
D) I  e  III.
E) II.

QUESTÃO 07
No segundo quadrinho, o cachorro pergunta: “Ela te enxotou com um pleonasmo?”. Sobre o significado da palavra

pleonasmo, é correto afirmar que:
A) pleonasmo é a repetição da própria palavra ou da ideia contida nela.
B) pleonasmo é uma saia longa.
C) pleonasmo é o nome da comida que ela está fazendo.
D) pleonasmo é uma comparação entre o que ela seria e o que não seria capaz de fazer com o cachorro.
E) pleonasmo é um utensílio de cozinha.
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QUESTÃO 08
Os trechos a seguir constituem texto adaptado do

artigo da BBC, “Como a tecnologia pode evitar que você
consuma alimentos contaminados. Nova tecnologia vai
expor informações sobre a cadeia global de alimentos
— dados que hoje são impossíveis de um consumidor
acessar”, publicado em https://g1.globo.com/economia/
tecnologia/noticia/2019/06/18/como-a-tecnologia-pode-
evitar-que-voce-consuma-alimentos-contaminados.
ghtml  e acessado em 18/06/2019. Tais excertos, en-
tretanto, encontram-se desordenados. Ordene-os de
modo que constituam um encadeamento lógico de ideias
e, ordenados, formem um texto coeso.

(    ) Em um mundo onde os habitats de nossos frutos do
mar estão cada vez mais ameaçados, essas tecnolo-
gias podem se tornar um requisito obrigatório para
compradores sensíveis à qualidade. Mas uma inun-
dação de novas informações não é garantia de avan-
ços, como muitas tecnologias emergentes nos ensi-
naram, e essas inovações sempre dependerão de
quão bem somos educados para usá-las.

(    ) As perspectivas de tal futuro impactam a forma como
compramos alimentos. No ano passado, uma pes-
quisa conduzida pela empresa de consultoria McKinsey
& Company confirmou uma tendência há muito co-
nhecida: alimentos de qualidade continuam sendo
mais importantes que os preços. Em outras palavras,
os compradores se importam profundamente em
consumir alimentos seguros e demonstram isso de
bom grado com seus cartões de crédito.

(    ) A vida marinha está sendo sufocada por um campo
minado de plástico nos oceanos, e as imagens são
fortes. Um peixe-rei com um perturbador caleidos-
cópio de pedaços de plástico em seu fígado. Um dou-
rado-do-mar com tampas de garrafa de plástico em
seu estômago. Ou mexilhões e moluscos, os filtros
do mar, que abrigam microplásticos invisíveis a olho
nu.

(    ) Não apenas a prova de nossos crescentes erros eco-
lógicos, essa catástrofe também ameaça nos enve-
nenar onde somos verdadeiramente vulneráveis: nos-
sos pratos.

(    ) O problema é que nossa rede industrial de alimen-
tos nos deixa sem saber a origem de nossa comida.
Em uma estranha reviravolta do destino, ficamos to-
talmente perdidos em um mundo super saturado pela
informação.

(    ) Em breve, os compradores poderão acompanhar a
“história do peixe” — um boletim contendo a foto ori-
ginal do produto, local de captura, peso inicial, espé-
cie, detalhes da embarcação e tripulação, número
da etiqueta RFID (ou Identificação por Rádio Frequên-
cia), detalhes da água onde foi capturado e muito
mais.

(    ) Isso está prestes a mudar. Uma nova tecnologia está
preenchendo essa lacuna de informação e devolven-
do o poder do conhecimento aos consumidores. Ao
catalogar dados da longa cadeia de alimentos em
registros criptografados, o nebuloso mundo da rede
global de abastecimento será exposto.

(    ) Nossa primeira reação a essa notícia é muitas ve-
zes de repulsa. Mas isso rapidamente dá lugar a um
pensamento mais sério: o impacto de longo alcance
das oito milhões de toneladas de poluição plástica
que entram nos oceanos todos os anos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta para a formação de um texto coeso e coerente.
A) 7, 8, 6, 5, 2, 4, 3, 1.
B) 1, 3, 7, 2, 4, 6, 5, 8.
C) 2, 1, 6, 3, 7, 8, 4, 5.
D) 8, 4, 1, 3, 5, 7, 6, 2.
E) 4, 7, 3, 1, 8, 5, 2, 6.

QUESTÃO 09
Os referentes e as referências são elementos

linguísticos cuja função é manter a relação de coesão e
coerência interna de um dado texto. Considerando o
elemento de coesão destacado no parágrafo abaixo, as-
sinale a alternativa em que, após sua substituição, NÃO
houve alteração do significado da frase original.
“Em outras palavras, os compradores se importam

profundamente em consumir alimentos seguros e demons-
tram isso de bom grado com seus cartões de crédito”.

A) Portanto.
B) Uma vez que.
C) Ou seja.
D) Ainda que.
E) Com efeito.

QUESTÃO 10
Considere o texto:
 “O impacto de longo alcance das oito milhões

de toneladas de poluição plástica que entram nos
oceanos”.

Assinale a alternativa cuja reescrita do trecho des-
tacado no texto NÃO produz alteração de sentido e se
encontra adequada quanto à concordância.

A) O impacto de longo alcance que entra nos oceanos
com as oito milhões de toneladas de poluição plástica.

B) O impacto de longo alcance da poluição plástica que
entra nos oceanos de oito milhões de toneladas.

C) O impacto de longo alcance das toneladas de polui-
ção plástica que entram nos oito milhões de oceanos.

D) O impacto de longo oito milhões de alcance das to-
neladas de poluição plástica que entram nos oceanos.

E) O impacto de longo alcance da poluição plástica, oito
milhões de toneladas, que entra nos oceanos.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Raciocínio  Lógico  e
Quantitativo

QUESTÃO 11
João e Pedro são vizinhos e muito amigos. A fim de

pagar uma promessa, combinaram de fazer uma via-
gem a pé da cidade deles até Aparecida do Norte, utili-
zando o mesmo caminho, já que são devotos de Nossa
Senhora de Aparecida. Saíram ao mesmo tempo. João
percorreu 100 km por dia e demorou seis dias para
chegar até o Santuário Nacional de Aparecida. Pedro,
que possui um problema nos joelhos, conseguiu per-
correr somente 60 km por dia, portanto chegou ao San-
tuário uns dias depois. Assinale a alternativa que indica
quantos dias João teve que esperar Pedro chegar.

A) 4.
B) 10.
C) 6.
D) 5.
E) 8.

QUESTÃO 12
Camila foi comprar sabonete em uma farmácia e se

deparou com a seguinte promoção: “leve 12 e pague
9”. Assinale a alternativa que apresenta a porcentagem
de economia que Camila teve nessa promoção.

A) 75%
B) 30%
C) 25%
D) 40%
E) 35%

QUESTÃO 13
Solange está organizando a festa de sua formatura

da universidade em um salão de dimensões 120m x
80m. Considerando que cada metro quadrado é ocupa-
do por quatro pessoas, assinale a alternativa que indica
a capacidade máxima de pessoas que podem estar na
festa de formatura de Solange.

A) 39.980 pessoas.
B) 9.600 pessoas.
C) 56.000 pessoas.
D) 6.900 pessoas.
E) 38.400 pessoas.

QUESTÃO 14
Uma empresa realizou uma pesquisa sobre os hábi-

tos alimentares de seus funcionários e obteve os se-
guintes resultados:

• 110 funcionários gostam de carne;
• 90 funcionários gostam de frango;
• 60 funcionários gostam de peixe;
• 50 funcionários gostam de carne e frango;
• 45 funcionários gostam de carne e peixe;
• 40 funcionários gostam de frango e peixe;
• 35 funcionários gostam de carne, frango e peixe.

Assinale a alternativa que apresenta o número de
funcionários que responderam à pesquisa.

A) 260.
B) 90.
C) 195.
D) 160.
E) 360.

CONSIDERE O ENUNCIADO A SEGUIR PARA RES-
PONDER AS QUESTÕES 15 E 16.

Em determinado jogo, cada jogador deve criar uma
senha que é composta por quatro pinos coloridos. Na
senha, as cores não se repetem. No jogo, existem pi-
nos de cor vermelha, azul, amarela e verde.

A ordem das cores na composição da senha é im-
portante, por exemplo, a senha formada pelos pinos
vermelho, verde, amarelo e azul, nesta ordem, é dife-
rente da senha formada pelos pinos verde, vermelho,
amarelo e azul.

QUESTÃO 15
Assinale o número de senhas diferentes que podem

ser criadas.
A) 12.
B) 24.
C) 36.
D) 48.
E) 64.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que apresenta o número de

senhas diferentes que podem ser criadas, sabendo que
o pino verde é o primeiro pino da senha.

A) 4.
B) 6.
C) 8.
D) 12.
E) 16.
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QUESTÃO 17
Um retângulo possui 32 cm de comprimento e 15

cm de largura. Assinale a alternativa que indica qual
deve ser o lado de um quadrado cuja área é 20% maior
que a área do retângulo.

A) 30 cm.
B) 18 cm.
C) 22 cm.
D) 24 cm.
E) 16 cm.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa que apresenta a soma de to-

dos os números de dois algarismos.
A) 4578.
B) 4682.
C) 4895.
D) 4912.
E) 4905.

QUESTÃO 19
Observe o diagrama.

Seguindo o mesmo raciocínio determine os núme-
ros que devem ser colocados nos círculos do seguinte
diagrama e assinale a alternativa que apresenta a soma
dos números obtidos.

A) 25.
B) 30.
C) 33.
D) 46.
E) 50.

QUESTÃO 20
Para montar uma cesta básica, deve-se escolher uma

marca de feijão, uma marca de arroz e uma marca de
açúcar. Há disponíveis: 4 marcas de feijão, 4 de arroz e
5 de açúcar. Todas com preços diferentes. Escolhendo
aleatoriamente as marcas, a probabilidade de escolher
a opção com o menor preço é de:

A) 1,25%
B) 2,5%
C) 3,75%
D) 5%
E) 10%
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Conhecimentos
Específicos

QUESTÃO 21
Sobre elementos de automação, considere as se-

guintes afirmativas.
I) Um CLP, Controlador Lógico Programável, pode ser

aplicado como um dispositivo de automação de pro-
cessos, levando em consideração as suas formas de
programação, segundo a norma IEC 61.131-3.

II) Segundo a norma IEC 61.131-3, um CLP pode ser
programado por um grafo sequencial (SFC), também
denominado conceitualmente de GRAFCET.

III) Um CLP pode ser especificado de acordo com a quan-
tidade de entradas e saídas, sendo elas digitais ou
analógicas.

IV) Caso um CLP seja conectado em uma rede de co-
municação industrial, este deixa de ser um dispositi-
vo de automação e controle, passando a ser um dis-
positivo, exclusivamente, controlado por um mestre.
Estão corretas:

A) apenas I,  II  e  IV.
B) apenas I,  II  e  III.
C) apenas I  e  III.
D) apenas II,  III  e  IV.
E) I,  II,  III  e  IV.

QUESTÃO 22
Na indústria, a instrumentação industrial é impor-

tante, pois a tecnologia e princípios de funcionamento
de cada instrumento impacta, diretamente, no tipo de
controle que pode ser realizado na automação de um
processo. Dessa forma, caso fosse desejado desenvol-
ver o controle de um processo, em que se têm disponí-
veis: um termômetro analógico de ponteiro (visualiza-
ção), um termostato (controle liga-desliga) e um trans-
missor de temperatura com saída proporcional de 0 a
10V (controle contínuo), pode-se afirmar que o proce-
dimento adequado, de acordo com suas funcionalida-
des principais, é:

A) o termômetro poderia ser utilizado como elemento
final de controle; o pressostato deve ser ligado em uma
entrada analógica de um CLP; e o transmissor de tem-
peratura, em uma entrada digital de um CLP.

B) o termômetro deve ser utilizado somente com con-
trole liga-desliga; o termostato tem que ser utilizado
somente na saída de um CLP; e o transmissor de tem-
peratura não é indicado para automação de proces-
sos.

C) o termômetro deve ser descartado do processo, pois
somente a visualização não tem serventia para a auto-
mação industrial; o termostato não pode ser aplicado
em um CLP, pois é muito simples para se automatizar
um processo; e o transmissor de temperatura é o úni-
co elemento de instrumentação industrial.

D) o termômetro é a melhor solução para automação
do processo, pois garante a medição exata da variá-
vel; o termostato não é aplicado para a indústria; e o
transmissor de temperatura, por gerar um sinal analó-
gico de sinal, é desaconselhado na automação indus-
trial.

E) o termômetro pode ser utilizado para visualização da
grandeza física, pois não se sabe mais sobre o mes-
mo; o pressostato pode ser utilizado para um controle
por histerese (ON-OFF), utilizando uma entrada digital
de um CLP; e o transmissor de temperatura pode ser
aplicado em um controle analógico contínuo.

QUESTÃO 23
Para a representação de peças, sistemas ou dispo-

sitivos, utilizam-se as normas vigentes de desenho téc-
nico.

Assim, com base nesses conceitos, considere as
seguintes sentenças:
I) As escalas de desenho técnico podem ser utilizadas

da seguinte forma (considerando-se N >1):
1 : 1 - Escala Natural
1 : N - Escala de Redução
N : 1 - Escala de Ampliação

II) Quando uma peça a ser desenhada possuir muitos
detalhes internos, as projeções ortogonais terão mui-
tas linhas tracejadas e poderão dificultar a interpre-
tação do desenho, assim podem ser utilizadas as vis-
tas em corte.

III) Para objetos sólidos, são utilizadas as projeções
ortogonais para se representar as formas tridimen-
sionais através de figuras planas, pois esses sólidos
são constituídos de várias superfícies.
Está(ão) correta(s):

A) apenas a I.
B) apenas a II.
C) apenas a III.
D) apenas II e III
E) I,  II  e  III.
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QUESTÃO 24
Considere o seguinte diagrama de comando elétri-

co:

Sobre esse acionamento, bastante aplicado em co-
mandos elétricos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Quando pressionado o botão B1, o sinal luminoso L1
é energizado e se mantém ligado, até que que o botão
B0 seja pressionado.

B) Inicialmente, com o sinal luminoso L1 desligado, caso
o botão B0 seja acionado, nada acontecerá ao circuito,
pois a bobina do contator K1 permanecerá desenergi-
zada.

C) As numerações 13, 14, 23 e 24 representam os si-
nais dos contatos auxiliares, quando o sinal luminoso é
ligado.

D) Os contatos NA (normalmente aberto) são represen-
tados pelos números 3 e 4.

E) Os contatos 13 e 14 de K1 são mantidos fechados,
após se pressionar o botão B1, acionando assim tam-
bém o sinal luminoso L1.

QUESTÃO 25
Os amplificadores operacionais são muito utilizados

em circuitos de condicionamento de sinais para instru-
mentação eletrônica. Dado o circuito:

 Analise as afirmativas a seguir.
I) Esse circuito é instável, por possuir a entrada Vi na

entrada não-inversora (positiva).
II) O ganho desse circuito é muito grande, pois está

em malha aberta e deve ser verificado o data sheet
do componente.

III) O ganho do circuito pode ser calculado pelos valo-
res dos resistores e seu ganho é igual a, exatamen-
te, Avf = 30. (Avf  = ganho em malha fechada)

IV) Caso a realimentação na entrada inversora seja feita
na entrada não inversora, o circuito melhora seu de-
sempenho.
Assinale a alternativa correta.

A) As afirmativas I, II, III e IV são incorretas.
B) Somente a afirmativa I é incorreta.
C) Somente a afirmativa III é correta.
D) As afirmativas III e IV são corretas.
E) I,  II,  III  e  IV  estão corretas.

QUESTÃO 26
Os Controladores Lógico Programáveis (CLP) podem

ser programados em Ladder e, como um dispositivo di-
gital microcontrolado, possui características conceituais
de um sistema digital. Assim, dado o programa em
Ladder apresentado a seguir:

Considere E1 e E2 como entradas digitais e S1 e S2
como saídas digitais de um CLP. Fazendo uma analogia
com portas lógicas digitais, qual a sua equivalência para
cada saída? Assinale a alternativa correta.

A) Com as entradas E1 e E2, a saída S1 possui equiva-
lência com uma porta lógica EX-NOR e a saída S2 com
uma porta lógica EX-OR.

B) Com as entradas E1 e E2, a saída S1 possui equiva-
lência com uma porta lógica OR e a saída S2 com uma
porta lógica EX-OR.

C) Com as entradas E1 e E2, a saída S1 possui equiva-
lência com uma porta lógica NAND e a saída S2 com
uma porta lógica AND.

D) Com as entradas E1 e E2, a saída S1 possui equiva-
lência com uma porta lógica EX-OR e a saída S2 com
uma porta lógica EX-NOR.

E) Com as entradas E1 e E2, a saída S1 possui equiva-
lência com uma porta lógica OR e a saída S2 com uma
porta lógica NOR.
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QUESTÃO 27
O diodo modelo OA9505 possui as seguintes carac-

terísticas:  IDMAX = 50 mA  (corrente direta máxima),
VD = 1,0 V (tensão direta típica) e VR = 115 V (tensão
reversa máxima). Em relação à utilização desse diodo
nos circuitos abaixo, assinale a alternativa correta.

A) O diodo não pode ser utilizado no circuito (a), pois a
corrente no mesmo é superior a IDMAX, e não pode ser
utilizado no circuito (b), pois a tensão sobre o diodo é
superior a VR.

B) O diodo não pode ser utilizado no circuito (a), pois a
corrente no mesmo é superior a IDMAX, e pode ser
utilizado no circuito (b), pois a tensão sobre o diodo é
inferior a VR.

C) O diodo pode ser utilizado no circuito (a), pois a cor-
rente no mesmo é inferior a IDMAX, e não pode ser
utilizado no circuito (b), pois a tensão sobre o diodo é
superior a VR.

D) O diodo pode ser utilizado no circuito (a), pois a cor-
rente no mesmo é inferior a IDMAX, e pode ser utilizado
no circuito (b), pois a tensão sobre o diodo é inferior a
VR.

E) O diodo pode ser utilizado no circuito (a), pois a cor-
rente no mesmo é inferior a IDMAX, e não pode ser
utilizado no circuito (b), pois a tensão sobre o diodo é
superior a VD.

QUESTÃO 28
Para o circuito da figura abaixo, considere a primei-

ra aproximação para  o diodo de silício  (VD = 0,7 V)  e
R = 1000 .

Considere a tabela.
Diodos Especificações
Modelo 1 IDMÁX=25mA, VR=70V

Modelo 2 IDMÁX=30mA, VR=20V
Modelo 3 IDMÁX=29mA, VR=30V

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas o diodo modelo 1 pode ser utilizado nesse

circuito.
B) Apenas o diodo modelo 2 pode ser utilizado nesse

circuito.
C) Apenas o diodo modelo 3 pode ser utilizado nesse

circuito.
D) Tanto o diodo modelo 1 quanto o modelo diodo 3

pode ser utilizado nesse circuito.
e) Qualquer um dos modelos de diodos pode ser utiliza-

do nesse circuito.

QUESTÃO 29
Considere no circuito a seguir:  RB = 80 k ,  RC = 1

k ,   = 100,  VBE = 0,7 V,  VBB = 5 V  e  VCC = 10 V.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente,
os valores respectivos da corrente de base IB, da cor-
rente de coletor IC e da tensão coletor-emissor VCE.

A) 62,5 A;  6,25 mA;  3,75 V
B) 116,25 A;  11,6 mA;  0 V
C) 53,75 A;  5,375 mA;  4,625 V
D) 0 A;  0 A;  10 V
E) 62,5 A;  0 A;  10 V

QUESTÃO 30
Quanto a um transistor MOSFET do tipo depleção,

analise as afirmações:
I) Dispositivo controlado por tensão.
II) Dispositivo controlado por corrente.
III) Canal entre D e S previamente formado.
IV)  Elevada impedância de entrada.
V) Pontos de operação apenas com valores negativos

de VGS.

Estão corretas apenas:
A) II,  III  e  V.
B) I,  III  e  IV.
C) II  e  IV.
D) I,  II  e  V.
E) I,  III  e  V.
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QUESTÃO 31
Quanto às características de uma placa protoboard,

assinale a alternativa INCORRETA.
A) Pode ser utilizada para montagens de circuitos que

operam em frequências da ordem de GHz.
B) Ferramenta que possibilita montar e testar circuitos,

sem a necessidade de soldar os componentes.
C) Muito útil para interligar microcontroladores a sen-

sores e circuitos integrados.
D) Trata-se de uma placa de ensaios, em que existe

local adequado e em tamanho padrão para acomodar
os CI (chips), fabricados no tamanho que encaixa per-
feitamente nos slots da placa.

E) A área para montagem é separada da área de ali-
mentação. As pistas de condução de montagem e ali-
mentação não se cruzam.

QUESTÃO 32
Considere o circuito elétrico de corrente contínua da

figura, no qual se realiza uma medida com um voltíme-
tro.

Assinale a alternativa que apresenta a tensão medi-
da pelo voltímetro.

A) 20 V.
B) 16 V.
C) 8 V.
D) 4 V.
E) 2 V.

QUESTÃO 33
Considere o circuito a seguir:

Assinale a expressão lógica para o circuito.
A) S = A’C + B’C’ + D’
B) S = C’(A+B’) + D
C) S = D’(A’+B’) + C’(A’+B’)
D) S = A’(B’+D’) + C’
E) S = C’(A’+B’) + D’

QUESTÃO 34
Uma instalação é atendida por uma ligação fase-

neutro, cuja tensão é 120 V. Nessa instalação, existem
duas cargas ligadas em paralelo com impedâncias iguais
a: Z1 = 6 ohms  e  Z2 = 4 ohms.  Assinale a alternativa
que indica o valor total da corrente e da potência ativa
consumida do sistema, respectivamente.

A) 50 A  e  3000 W.
B) 50 A  e  6000 W.
C) 12 A  e  1440 W.
D) 12 A  e  3456 W.
E) 25 A  e  1440 W.

QUESTÃO 35
Um dado dispositivo é constituído por um circuito

elétrico com cinco elementos resistivos ligados em pa-
ralelo sendo:   R1  =  R2  = 100 ohms,  R3  =  50 ohms,
R4  =  37,5 ohms  e  R5  =  desconhecido. A especifica-
ção técnica do dispositivo indica que a resistência equi-
valente do circuito é igual a 6 ohms. Assinale a alterna-
tiva que indica o valor da resistência R5.

A) 10 ohms.
B) 15 ohms.
C) 20 ohms.
D) 30 ohms.
E) 35 ohms.

QUESTÃO 36
Um motor trifásico de 3734 W é conectado a uma

rede 220 V, 60 Hz. A corrente medida em uma das fa-
ses é igual a 14 A. A potência aparente total absorvida
pelo motor é igual 5334 VA. Assinale o fator de potên-
cia desse motor.

A) 0,5.
B) 0,7.
C) 0,8.
D) 0,9.
E) 1,0.
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QUESTÃO 37
No tocante a NR-10: Segurança em instalações e

serviços em eletricidade, assinale a alternativa correta.
A) A NR-10 aplica-se somente às fases de distribuição e

transmissão de energia elétrica.
B) Os estabelecimentos com carga instalada superior a

7,5 kW devem constituir e manter o Prontuário de Ins-
talações Elétricas.

C) Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que pos-
suam isolamento elétrico devem estar adequados às
tensões envolvidas, não sendo, portanto, necessário
inspeção e teste desses equipamentos.

D) A NR-10 não é aplicável a instalações elétricas com
tensão superior a 1 kV, em corrente alternada, ou 1,5
kV, em corrente contínua, entre fases ou entre fase e
terra.

E) As responsabilidades quanto ao cumprimento da NR-
10 são solidárias aos contratantes e contratados en-
volvidos.

QUESTÃO 38
Em instalações elétricas de baixa tensão, conside-

rando-se a NBR-5410, analise as afirmações:
I) Para seccionamento automático, visando a prote-

ção contra choques elétricos, no esquema de aterra-
mento TT, devem ser usados dispositivos a corrente
diferencial-residual (DR).

II) O uso de dispositivos de proteção a corrente dife-
rencial-residual com corrente diferencial-residual no-
minal igual ou superior a 50 mA é reconhecido como
proteção adicional contra choques elétricos.

III) A proteção contra sobretensões, quando requerida,
deve ser provida por dispositivos de proteção a cor-
rente diferencial-residual (DR).

IV) Uso de filtros e/ou dispositivos de proteção contra
surtos (DPSs) em circuitos que alimentam equipa-
mentos sensíveis é uma medida que contribui para a
redução dos efeitos das sobretensões induzidas e das
interferências eletromagnéticas.

V) Fusíveis são dispositivos capazes de promover a pro-
teção contra correntes de curto-circuito.

Estão corretas apenas:
A) I  e  II.
B) II  e  III.
C) III  e  V.
D) I,  IV  e  V.
E) I,  II,  IV  e  V.

QUESTÃO 39
Uma unidade consumidora é alimentada por um trans-

formador trifásico 13800V/220V, operando em sua ca-
pacidade nominal. Sendo a corrente absorvida pelo con-
sumidor do lado de baixa tensão igual 118,1 A, assinale
a alternativa que indica  a potência trifásica nominal do
transformador em kVA.

A) 10 kVA.
B) 15 kVA.
C) 26 kVA.
D) 45 kVA.
E) 78 kVA.

QUESTÃO 40
Analise a figura a seguir, referente a uma tela de

osciloscópio, a qual ilustra um sinal senoidal de tensão.

Com base na figura, pode-se afirmar que o valor de
pico da tensão, a frequência do sinal, o período do sinal
e o valor eficaz são, respectivamente:

A) 50 V,  200 Hz,  0,005 s  e  70,7 V.
B) 70,7 V,  60 Hz,  0,016 s  e  50 V.
C) 100 V,  50 Hz,  0,020 s  e  70,7 V.
D) 141 V,  50 Hz,  0,020 s  e  100 V.
E) 173 V,  200 Hz,  0,005 s  e  100 V.


