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1) Em relação ao padrão IEEE 802.11, assinale a opção correta.

(A) Após receber um quadro de forma correta e completa, a
estação receptora aguarda um período de tempo denominado
DIFS para enviar um reconhecimento explícito do quadro
recebido.

(B) O padrão 802.11 implementa a detecção. de colisão para
evitar o problema do desvanecimento do sinal na medida
em que ele se propaga pelo meio sem fio.

(C) Antes de enviar um quadro, cada estação deve perceber
que o canal está ocioso por um período de tempo igual ou
superior a SIFS.

(D) O problema do terminal oculto é uma das razões que
justificam a necessidade da detecção de colisão no
protocolo 802.11.

(E) O padrão IEEE 802.11 também pode usar os quadros de
controle RTS (request to send) e CTS (clear to send)
para reservar acesso ao canal .

2) Observe o circuito representado abaixo.

220K
svs

2,2K + 16v

vo

16v
v

Calcule a tensão de saída (Vo) do circuito apresentado, para
uma entrada (Vi) de 1304V e, a seguir, assinale a opção
correta.

(A) 1, 9 mV

(B) 13 mV
(C) 13,13 añT

(D) 130 mV

(E) 191, 9 mV
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3) Um circuito alimentado por uma fonte alternada de 120 volts
apresenta uma impedância Z definida pelo fasor abaixo.

Z = 20/300

Assinale a opção que corresponde à potência média e a
potência reativa, respectivamente, do circuito mencionado.

(A) 60E W e 120 VAR

(B) 140W e 140ËVAR

(C) 240 W e 1200VAR

(D) 120ËW e 60 VAR

(E) 360ËW e 360VAR

4) Assinale a opção que apresenta a denominação de uma
tecnologia que utiliza um meio de transmissão já existente
(rede telefônica - cabo de cobre) e permite fornecer
serviços de transmissão de voz e dados a alta velocidade.

GA) Fibra óptica.

(B) DSL.

(C) Satélite.

(D) Celular.
(E) Rádio ponto a ponto.
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5) Considere o circuito trifásico da figura abaixo.

100sen (120st) 1 A

V(t)
100sen (120E t+ 120° 100sen (120E t-120° ) 2 A

a

Assinale a opção que corresponde ao pontencial v(t) do
circuito apresentado.

100-/Ï
(A) sen (120nt + 190)

7

2003(2) cos (120rt + 230)
5

150
(c) sen(120nt - 31)

(D) - cos (120nt - 170)
7

2005
(E) sen (120nt + 22 )

6) Um capacitor foi carregado até 10 volts e, em seguida,
desligado da fonte. Passados 10 minutos, sua tensão foi
medida, valendo 3, 7 volts. Calcule a condutividade do
dielétrico e, admitindo que a· permissividade seja

e = 8, 85 x 10-12 F/m e assinale a opção correta.

(A) 6, 3 x 10 A

(B) 17, 5 x 10-12 A

(C) 17, 2 x 10 A

(D) 14, 7 x 10 A

(E) 9, 4 x 10¯ A

7) Assinale a opção que correponde à conversão do número
110110111010010102 do sistema binário para o sistema hexade-

cimal .

(A) 191FAis

(B) 10217213

(C) 18F1Cis

(D) 1B74Ais

(E) 30743513
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8) O processo de instalação dos cabos ópticos exige cuidados
especiais. Assinale a opção que apresenta um desses cuida-

dos.

(A) Não deve sofrer curvaturas acentuadas .

(B) Deve ser tracionado pelas fibras .

(C) A velocidade de puxamento pode ser elevada.
(D) Pode exceder a máxima tensão de puxamento especificada

para o cabo.
(E) Não deve ser limpo e lubrificado.

9) Assinale a opção correta, em relação aos elementos
armazenadores de energia em circuitos elétricos.

(A) Capacitores possuem inércia de corrente e indutores
possuem inércia de tensão.

(B) Indutores possuem inércia de corrente e capacitores
possuem inércia de tensão.

(C) Resistores não possuem inércia de tensão e indutores não
possuem inércia de corrente.

(D) Resistores possuem inércia de tensão e de corrente.

(E) Resistores, capacitores e indutores são elementos arma-

zenadores de energia em circuitos elétricos.

10) Qual a característica principal da antena, cuja unidade de
medida é dBi?

(A) Diagrama de Irradiação.
(B) Ganho.

(C) Diretividade.

(D) Relação Frente-Costas .

(E) Ângulo de abertura.

11) Em relação ao modelo TCP/ IP, assinale a opção correta.

(A) UDP é um protocolo da camada de rede, não orientado à

conexão.

(B) TCP é um protocolo da camada de transporte, orientado à
conexão.

(C) Na comutação de pacotes, os recursos - necessários para

prover comunicação entre sistemas .ficam reservados pelo

período de duração da sessão.

(D) Comutação de mensagens é um tipo específico de comutação
de circuitos.

(E) O protocolo IP garante a entrega dos pacotes no destino.
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12) Para analisar a propagação das ondas de rádio na atmosfera,
usa-se o artifício de considerar o feixe sem curvatura,
aumentando o raio da terra. Desta forma, tem-se o feixe
representado em linha reta e a curvatura da Terra diminuída
(raio aumentado). Esse novo raio da Terra é chamado de

(A) infinito.

(B) ortogonal.
(C) normal.

(D) proporcional.
(E) equivalente .

13) Qual é o intervalo de freqüências no qual a antena opera
satisfatoriamente, mantendo todas as características
elétricas dentro do especificado?

(A) Polarização.
(B) Diagrama de Irradiação.

(C) Eficiência.

(D) Largura de Banda.
(E) Ganho .

14) Que tipo de propagação é definido pela reflexão da onda nas
camadas inosféricas?

(A) Ondas terrestres.
(B) Ondas espaciais.

(C) Ondas em visada direta.
(D) Ondas horizontais.
(E) Ondas verticais.

15) Que razão entre espiras de um transformador, dentre as
apresentadas nas opções abaixo, é necessária para casar uma
carga de alto-falante de 250, tal que a resistência de
carga efetiva vista pelo primário .seja de 10ka?

(A) 20: 1

(B) 250: 1

(C) 400: 1

(D) 625: 1

(E) 8000: 1

16) A faixa de freqüências compreendida entre 3 GHz e 30 GHz é
definida como:

(A) UHF

(B) SHF

(C) VHF

(D) HF

(E) MF
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17) Quais dos principais Sistemas de Transporte utilizados nas
Telecomunicações utilizam meios físicos para a transmissão?

GA) Sistemas Rádio.

(B) Sistemas Satélite.

(C) Sistemas FOTS (Fiber Optical Transmission System) .

(D) Sistemas Celulares.

(E) Sistemas GPS (Global Positioning System) .

18) Observe a tabela a seguir.

0 0 0 1

0 0 l 1

0 .1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 1

1 0 · l 1

1 1 0 0

1 1 1 0

Assinale a opção que representa uma possível simplificação
da expressão booleana obtida da tabela verdade acima.

(A) E= C+ A.B

(B) E= ABC

(C) E= C- A+B

0) E= A+ B+ C

(B) E= C.A.B

19) Assinale a opção que representa um dos protocolos de

roteamento utilizados na Internet, no interior dos Sistemas
Autônomos, baseado no conceito de vetor-distância.

(A) RIP

(B) OSPF

(C) BGP

(D) IGRP

(E) EIGRP

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2007

Profissão : ENGENHARIA ELÉTRICA COM ÊNFASE EM TELECOMUNICAÇÕES

6/ 15



20) Os satélites geoestacionários orbitam ao redor da Terra a
uma distância de cerca.de

(A) 36 km

(B) 360 km

(C) 4800 km

(D) 36000 km

(E) 48000 km

21) Uma esfera de raio b tem carga total g distribuída uniforme-
mente em seu volume. Considerando go a permissividade no
meio, obtenha a diferença de potencial entre dois pontos
fora da esfera distantes r2 e r2 do centro (r2 > r2) e, a

seguir, assinale a opção correta.

(A) (4qb/go) [ (1/ ri) - (1/ r2) ] Dado:

(B) (q/so) [ (1/ ra) - (1/ ri) ] Considere go a permissividade

(C) (q/ 4.co) [ (1/ ri) - (1/ r2) ] no meio.
(D) (4qb/ reo) [ (1/ ri) - (1/ r2)

(E) (q/4r) [ (1/ r2) - (1/ri)]

22) A grande -vantagem da Modulação por codificação de Pulso PCM
reside no fato de só haver quantos níveis distintos para o
sinal modulado?

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 8

(E) 16

23) A atenuação no espaço livre Ae é dada pela fórmula
Ae = 32,4 + 20 log (f x d) dB, onde as unidades de freqüên-

cia central (f) e a distância (d) utilizadas são:

(A) GHz e km

(B) Hz e m
(C) MHz e km

(D) MHz e m
(E) GHz e m

24) Qual é o processo que consiste em alterar uma característica
da onda portadora, proporcionalmente ao sinal modulante?

(A) Polarização.

(B) Modulação.
(C) Largura de banda.

(D) Ganho .
(E) Ruído.
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25) Sobre dispositivos de interconexão de redes locais, assinale
a opção INCORRETA.

(A) Um hub garante acesso dedicado, com taxa de transmissão
garantida e constante de dados entre os equipamentos a
ele conectados.

(B) O modo de operação half-duplex corresponde a capacidade
de enviar ou receber dados, alternadamente, numa mesma
interface.

(C) Os nós de uma LAN Ethernet são interconectados por um
canal broadcast, de modo que, quando um adaptador
transmite um quadro, todos os demais recebem o quadro.

(D) Se um comutador ou switch possui duas interfaces que
operam a 100 Mbps, então ele é capaz de processar uma
vazão agregada máxima de 200 Mbps.

(E) Hubs e switches são equipamentos da camada de enlace da
pilha TCP/ IP.

26) Assinale a opção que NÃO apresenta uma característica das
fibras ópticas.

(A) Imunidade a ruídos externos e interferências eletroma-
gnéticas.

(B) Ausência de diafonia.
(C) Imunidade a umidade .

(D) Imunidade a interferências de radar.
(E) Possibilidade de sofrer curvaturas acentuadas.

27) A terceira equação de Maxwell define que o divergente do
campo magnético ou indução magnética é nulo. Isto significa
que

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

campo magnético paralelo ao condutor.

(B) o rotacional do campo magnético também é nulo.
(C) o campo magnético é inversamente proporcional ao campo

elétrico.

(D) as linhas do campo magnético não nascem em ponto algum.
(E) o rotacional do campo magnético é infinito.
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28) Analise o circuito com transformador da figura abaixo, onde
M representa a indutância mútua.

M= 3H

Assinale a opção que corresponde ao valor da corrente ii no

primário do transformador apresentado.

(A) 8, O cos (t - 11 )

(B) 5, 7 cos (t - 47 )

(C) 6, 2 cos (t + 23 )

(D) 3, 4 cos (t - 59 )

(E) 6,1 cos (t + 51 )

29) As torres de telecomunicações necessitam de alguns

acessórios, além da sua estrutura metálica. Qual deles
significa o acoplamento permanente de partes metálicas, com
o propósito de formar um caminho condutor de eletricidade,

tanto quanto assegurar a continuidade elétrica e capacitar

uma condução segura, qualquer que seja o tipo de corrente?

CA) Aterramento.
(B) Pára-raios.

(C) Balizamento.

(D) Escada com guarda-corpo.

(E) Plataforma de trabalho.

30) Como é denominado o componente do sistema de microondas

encarregado de levar o sinal do equipamento até o
alimentador da antena?

GA) Cabo blindado.
(B) Cabo trançado.
(C) Cabo de pares.

(D) Fibra óptica.
(E) Guia de onda.
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31) Observe a ilustração abaixo.

gerador de

dente de serra "

E 
amplificador filtro Vo

Classe D passa-baixa

V, +

realimentação

|
A figura apresenta o diagrama em bloco de uma possível
implementação de circuito necessária para operar com um
amplificador Classe D. Considerando o sinal vi senoidal onda
completa, quais os tipos de onda na entrada do amplificador

Classe D, indicada pela letra E, e na saída do filtro
passa-baixa, indicada pela letra S?

(A) E: senoidal onda completa e S: senoidal meia-onda.

(B) E: pulsada e S: senoidal meia-onda.

(C) E: senoidal onda completa e S: senoidal onda completa.
(D) E: senoidal meia-onda e S: senoidal onda completa.
(E) E: pulsada e S: senoidal onda completa.

32) Determine a função f(t), para £ 20, cuja transformada de
Laplace corresponde à funcão F(s), definida como

5s-1
F(s)=

(s+ 1)2(s-2)

(A) f(t)= -e¯'+ 2te-'+ e"

(B) f(t)= e-22+ 3te-

33) Assinale a opção que apresenta apenas protocolos da camada
de aplicação do paradigma cliente-servidor adotado pelas
aplicações na Internet.

(A) SMTP, CSMA-CD, IP e 802.11.
(B) HTTPS, FTP, POP3 e DNS.

(C) FDDI, SMTP, HTTP e HTTPS.

(D) POP3, 802.11, FDDI e IP.

(E) FTP, SSH, IP e UDP.
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34) Assinale a opção que representa uma possível simplificação

da expressão boolena S = ABC+ ABC+ ABC+ ABC+ ABC

(A) E= A.B+ C

(B) E= A· B.C

(c) E= A.B.C

(D) E= R+ B

(m) E= C+ A.B

35) Os sistemas de rádio ponto a ponto transmitem e recebem ao

mesmo tempo, isto é, trabalham no modo de operação denomi-

nado

(A) half duplex.

(B) full duplex.

(C) simplex.

(D) full simplex.

(E) half simplex.

36) Assinale a opção INCORRETA em relação às propriedades de um
capacitor.

(A) Quanto menor a permissivividade do meio, menor a capaci-

tância.

(B) Quanto maior a área dos condutores, maior a capacitân-

cia.
(C) Para um capacitor de placas paralelas, quanto menor a

distância .entre as placas, menor a capacitância.

(D) Diz-se que um capacitor é linear quando a carga e a

tensão a ele associadas estão relacionadas por uma linha

reta.
(E) A unidade de capacitância do Sistema Internacional é o

farad.

37) Em um projeto de telecomunicações todo o dimensionamento da

altura das torres e antenas é baseado no cálculo da

percentagem de liberação de qual Zona de Fresnel?

01) primeira.
(B) segunda.

(C) terceira.
(D) quarta.

(E) quinta.
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38) Analise o diagrama abaixo.

C e

D 

S

Qual a expressão booleana obtida do circuito lógico
apresentado?

(A+ B) (A+ B)-Ö + (C D)

(c) (A B)+ (A.B)+ C · (C+ D)

(D) (A B)+ (R)+C.(C+ D)

39) Nas faixas de freqüências superiores a 10 GHz, qual o fator
que limita os comprimentos dos enlaces?

(A) Difração.

(B) Reflexão.

(C) Difusão.

(D) Atenuação devido a chuvas .
(E) Propagação.

40) A propagação da onda eletromagnética se dá de uma forma tal
que a direção de propagação do vetor campo elétrico seja
sempre perpendicular à. do campo magnético. A posição do
campo elétrico em relação à superfície da Terra recebe o
nome de:

(A) reflexão.

(B) polarização.
(C) refração.

(D) propagação.

(E) operação.
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41) São estruturas (blindagens) adicionais utilizadas nas
antenas de alto desempenho e de ultra alto desempenho:

(A) radomes.
(B) refletores.
(C) flanges.
(D) placas .
(E) alimentadores.

42) A energia elétrica transmitida por meio das linhas de cobre,
como um sinal modulado, também induz energia nos fios de
cobre adjacentes, que se encontram no mesmo cabo. Esse
cruzamento de energia eletromagnética entre fios é chamado
de

(A) ruído térmico.

(B) ruído branco.

(C) diafonia.
(D) paralelismo.

(E) refração.

43) Analise a figura a seguir.

f(t)

1

0 1 2

Assinale a opção que corresponde à transformada de Laplace

da função f(t) definida pela figura acima.

(A) F(s)= (2-e-'+e-23)

1
(B) F(s)= -(1-2e-3)

2s

(c) F(s)= (2-e-229

1
(D) F(s)= -(2-2e 3+ e"")

2s

(E) F(s)= (1-2e-'+ e-23)
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44) Assinale a opção que apresenta uma DESVANTAGEM da
Comunicação Via Satélite.

(A) Todos os usuários têm as mesmas possibilidades de
acesso.

(B) Superação de obstáculos naturais .
(C) Cobertura de grandes áreas .
(D) Grande largura de banda disponível .
(E) Pequena vida útil.

45) Quantos níveis de quantização são gerados pela quantização
de um sinal analógico com 4 bits?

(A) 256

(B) 128

(C) 64

(D) 16

(E) 8

46) Como é denominada a representação em coordenadas polares da
intensidade de campo irradiada ou recebida por uma antena
para todas as direções do espaço?

CA) Eficiência.
(B) Diretividade.

(C) Ganho.
(D) Diagrama de irradiação.
(E) Relação Frente-Costas.

47) Observe o circuito a seguir.

2A 10

/VV\ /VV\

5 V 30 6A 40 120

Considerando o circuito da figura acima, assinale a
opção que corresponde.à resistência equivalente vista pela
fonte e à potência fornecida pela mesma, respectivamente.

(A) 5/ 3 A e 17/ 2 watts
(B) 10/ 3 A e 15/ 2 watts
(C) 4 A e 10 watts
(D) 6 A e 15 watts
(E) 15/ 2 A e 20 watts
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48) Analise a tabela a seguir.

0 0 0 1 1 0

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da
sentença abaixo e assinale, a seguir, a opção correta.

A tabela acima mostra a situação de saída de um regitrador
de deslocamento de 6 bits, configurado para efetuar
deslocamento à esquerda. O novo estado de saída, no caso do
pulso de clock aplicado ao sistema descer duas vezes será

. Em relação ao procedimento Matemático, a saída
anterior foi por .

(A) 101000 / multiplicada / 4

(B) 101000 /dividiva / 2

(C) 011000 / multiplicada / 2

(D) 001110 / dividida / 4

(E) 011000 / multiplicada / 4

49) As linhas de transmissão podem ser basicamente classificadas
em dois tipos: bifilares e coaxiais. As bifilares também são
chamadas de

(A) balanceadas.

(B) desbalanceadas .
(C) ativas.

(D) passivas.
(E) curtas .

50) O circuito da figura baixo é excitado pela forma de onda
vi(t) = 10 + 8sen(t) + 6sen(2t) + 4sen(3t) + .... (em volts)

1H

V, (t) 10 V, (t)

I I 
-

I I

1/9F

Assinale a opção que corresponde ao valor médio e à resposta
ao 3 ° harmônico da saída v, (t) , em volts , respectivamente .

(A) 10 e nula

(B) nulo e 4sen(3t)
(C) nulo e (4/ 9) sen (6t)
(D) 10 e 4sen(6t)
(E) 5 e 5sen(3t)
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO:

PROVAS OIlJETIVAS
1 - Verifique se a prova recebida e n folha de respostas siio du mesma car (consta no rodapé de cada folha a coreorrespondente) e se uño filliamquestões on pågiuns. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o digito verifiendor (DV) apenas noslocais indicados:
2 - O tempo para a reniiznello da provn serd de (4) horns, incluindo o fernpo necessário n redação e à murenção das respostas nn folha derespostas, e não sera prorrogado:
3 - Só inicie n prova após ser autorizado pein Fiscal, interrompendo a sua execuello gunndo determinado:
4 - A redaçño (enso haja) deverà ser umn dissertação com idéias coerentes, claras e objetivns escritas nn lingua portuguesa, não podendo serescrita em letra de imprensa. Deverá ter no minimo 20 linhas continuas, considernudo o recuo do parágrafo, e no máximo 30 linhus.Ein não poderà conter qualquer maren identificadorn ou assinatiirn o que implicarà na atribuiçiio de nota zero è redação:5- luielada a prova, não haverà mnis esclarecimentos. O enndidato somente poderd deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisorl

Fiseni, para se retirnr definillvnmente do recinto de prova.nu, nos ensos abaixo espeelliendos, devidamente acompanhado por militardesignado para esse lim:
- ntendimento médico por pessoni designado pela MB:
- fazer uso de bauheiro; e
- ensos de força maior, comprovados peln supervisilo do certame, sem que neonteçu safdn da área circunscriin para n renlização da prova.Em nenhum dos casos haverà prorrogação do tempo destinado n renliznção da prova , em caso de retirada definitiva do recinto de prova,estn serà corrigida nté onde foi solucionada:

6- Use enneta esferográfica preta ou azul pura preencher a folha de respostns:
7 - Confirn uns folhas de questäes as respostas que você assinnlon corno correins nules de marcá-Ins an folha de respostus. Culdado para uilomurenr duns opçóes purn umn mesma questno an folha de respostas (a questão serà perdida);
8 - Para rnscunho, use os espaços disponiveis nas folhus de questões e folha de ruseunho anexn, mas só serão corrigidas as respostas marcadnsna folha de resposinsi
9 - O tempo mfulmo de permanencia dos enndidatos em recinto de apliençiio de provns é de 30 minutos. O candidato somente poderá levar aprovn caso deixe o recinto após transcorridos très quartos do tempo destinado á sun renflzação e somente se a prova apliendu for escriinobjetiva;
10 - Será eliminndo sumarinmente do processo selelivoleoneurso e as suas provns não serão levadas eni consideração, o candidato que'.a) der ou receber auxilio parn n execução de quniquer provn;

b) utilizar-se de qualquer mnterini não autorizado;
c) desrespeilnr qtiniquer prescrição relativu a execuello das provas;
d) escrever o noine ou introduzir marcas identillendorns noutro ingar que não o determinado para esse fim;c) conieter ato grave de indiscipliun; e
f) compareecr no local de realiznçilo da prova após o horårio previsto para o fechamento dos portões.

11 - lustruções parn o preenchimento da folha de respostas:
n) use enneta esferográfica azul on preta;
b) escrevn seu nome em leirn de forma no loeni ludicado;
c) assine o seu nome no locni indicado:
d) no enmpo inscrição DV, escreva o sen número de inscriçHo nos relângulos, dn esquerdu para n direitn, um digito em cada retânguiu.Esereva o digito correspondente no DV no últirno retängulo. Após, cubra todo o circulo correspondente n cada número. Não amnsse,dobre ou rasgue a folha de respostas sob penn de ser rejeitadn pelo equipnmento de leiturn ótica que corrigirá as cartões; ee) só será periullida n troen de folha de respostas até o inicio da provn, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome,assinuturn e núinero de inscrição, sendo de inteirn responsnbilidade do enadidato qualquer erro ou rnsurn na referida folhu derespostas, após o

in leio da provn.
12 - Procure preencher a folha coin utenção de acordo com o exemplo rhaixo:

DiretOria de Nome: Roberto Silva
" EnsinO da Marinha | Assinatura: 2.Gr.Min
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