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1) A relutância de um circuito magnético é uma grandeza que de-

pende dos seguintes parâmetros:

(A) os ampères-espiras magnetizantes, a seção transversal da

região do campo e a temperatura do meio.

(B) os ampères-espiras magnetizantes, a indutância do enro-

lamento que produz o campo e o coeficiente de acoplamen-

to magnético (K).

(C) os ampères-espiras magnetizantes, a tensão aplicada e o

coeficiente de acoplamento magnético (K) .

(D) o comprimento do caminho magnético, a sua seção trans-

versal e a permeabilidade do meio.

(E) os ampères-espiras magnetizantes, o comprimento da re-

gião do campo e a indutância do enrolamento que produz o

campo.

2) Assinale a opção que apresenta as unidades que expressam, no

sistema SI, respectivamente, as grandezas magnéticas de

fluxo, densidade de fluxo, intensidae de campo , força

magnetomotriz e permeabilidade relativa.

(A) A/Wb; Wb/m2; A/m; Wb; adimensional

(B) adimensional; Wb; Wb/m2; A/m; A

(C) adimensional; A/Wb; A/m; Wb/m2; Wb

(D) Wb/m2; Wb; A; adimensional; A/m

(E) Wb; Wb/m2; A/m; A/Wb; adimensional

3) Qual dos motores elétricos a seguir apresenta, em seu eixo,

3 (três) anéis coletores ligados a 3 (três) escovas?

(A) De corrente contínua.

(B) De repulsão-indução.

(C) Síncrono trifásico.

(D) De indução trifáfico com rotor bobinado.

(E) De indução trifásico com rotor do tipo gaiola de esqui-

lo.
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4) Em cada vértice de um triângulo eqüilátero de lado "1"
existe uma carga puntiforme "q". Determine o módulo da for-

ça que atua sobre qualquer uma das três cargas em função de

"l", "q" e da permissividade do vácuo "so" e assinale a

opção correta.

3q2
(A) 2

(B)

(D)

5) Uma lâmpada de 200W está ligada entre a fase e o neutro de

um sistema trifásico cuja tensão entre fases é 220V. Os va-

lores da corrente, que passa pela lâmpada, e da resistência,

que a lâmpada oferece à passagem da corrente, são, respecti-

vamente,

(A) 0,79 A e 80,9 A.

(B) 0, 79 A e 161 A.

(C) 1,57 A e 80,9 A.

(D) 1, 57 A e 161 A.

(E) 1,57 A e 484 A.

6) Durante os ensaios de um motor de indução, um aluno de enge-

nharia elétrica anotou os seguintes dados:

Corrente de Partida com o motor em vazio = Ipv

Corrente de Partida com carga nominal = Ipn

Dos dados anotados pelo aluno, conclui-se que

GA) Ipv = 1/ 6 Ipn

CB) Ipv = 1/ 2 Ipn

(C) Ipv = Ipn

(D) Ipv = 2 Ipn

(E) Ipv = 6 Ipn
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7) Assinale a opção INCORRETA sobre os dispositivos semicondu-

tores .

(A) O BJT é um dispositivo controlado por tensão e requer

uma corrente de base para um fluxo de corrente no cole-

tor.
(B) 0 BJT é um dispositivo controlado por corrente e requer

uma corrente de base para um fluxo de corrente no cole-

tor.
(C) O ganho de corrente de um BJT é altamente dependente da

temperatura de junção.

(D) O MOSFET é um dispositivo controlado por tensão e requer

somente uma pequena corrente de entrada.

(E) O MOSFET deve ser manuseado com cuidados especiais devi-

do a sua sensibilidade às descargas eletrostáticas.

8) Observe a equação matricial:

.1 1 1 I

Is] = l.1 , [A = À 1 a a2

3 2
le . _1 a a 

_ 
I

As componentes simétricas Iaor Iai e Ia2 de um sistema de cor-

rentes desequilibradas Ia, It e Ic são dadas pela equação ma-

tricial [ls]=[A]x[l] . Supondo-se Ia=180|0° A, Ib=180| 120° A e Ic=0,

pode-se afirmar que os valores de Iao, Iai e Ia2 serão, em A,

respectivamente:

(A) Iao = 60|60°
, Iai = 60| -60° e Ia2 = 120| 0°

(B) Iao = 60| 60°
, I ai 

= 70| -90° e Ia2 = 120 0°

(C) Iao = 60| 60°
, I ai = 180| -60° e Ia2 = 360| 0°

(D) Iao = 180| 90°
, I ai 

= 210| -90° e Ia2 = 360[ 0°

(E) Iao = 180| 90°
, I ai 

= 210| -60° e Ia2 = 360| 180°

9) Qual é a freqüência de ressonância wo, em rad/ s, da associa-

ção série de um resistor R de 10 A, de um capacitor C de

100µF e de um indutor L de 0,1mH?

(A) 10 0

(B) 1.000

(C) 10.000

(D) 100.000

(E) 1.000.000
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10) Observe a figura:

| _LI
| s+5|

Para o circuito de controle acima representado, a função de

transferência em malha fechada é dada por

s+ 5
(A) 2

s + 6s+ 6

s+ 1
(B) 

2+18s+ 18

s+ 5
(C) 

3s2 + 18s+ 18

s+ 1
(D) 2

s2+ 6s+ 5
(E) 

2+ 6s+ 6

11) Observe a figura abaixo:

10 1/ 10H

e(t)= 10 cos(10t+20° )

Calcule a corrente que passa no circuito apresentado e assi-

nale a opção correta.

(A) 5Ë| 20° A

(B) 5d| E A

(c) 5& | -2° A

(D) 5Ë| -l° A

(E) 2_0 A
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12) Assinale a opção que NÄO apresenta as condições necessárias

para ligação ou operação de Geradores CA (Alternadores) em

paralelo.

(A) Os valores eficazes (CA) das tensões devem ser idênti-

cos, isto é, todas as máquinas devem ter a mesma tensão

eficaz e a mesma forma de onda.

(B) As potências nominais dos alternadores devem ser idênti-

cas.

(C) As tensões devem estar exatamente em oposição de fase

(um alternador em relação ao outro ou em relação ao bar-

ramento).
(D) As freqüências dos alternadores devem ser as mesmas, is-

to é, o produto de seus números de pólos por suas velo-

cidades deve ser o mesmo.

(E) As polaridades das fontes devem ser iguais e opostas.

13) Observe a figura:

20 2R

O N 'T'''

0,5E

o T
Assinale a opção que apresenta a expressão para a impedância

equivalente de entrada (Zeq) da figura acima.

(A) Z = 2- A
2w -2

(B) Z = 2+ A
2w -2

(E) Z = 4+
w -1
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14) Qual é o procedimento utilizado em sistemas de controle que

é constituído por dois gráficos: um gráfico do logaritmo do

módulo da função de transferência senoidal e um gráfico do

ângulo de fase, em que ambos são construídos em função da

freqüência em escala logarítmica?

(A) Gráfico polar.

(B) Gráfico do log-módulo versus fase.

(C) Diagrama de Bode.

(D) Carta de Nichols.

(E) Diagrama de Nyquist .

15) Assinale a opção que NÃO apresenta medidas que podem contri-

buir para a melhoria ou aumento do Fator de Potência de uma

instalação elétrica industrial.

(A) Aumentar o número de consumidores de potência reativa.

(B) Evitar a utilização de motores de indução superdimensio-

nados para as máquinas a eles acoplados.

(C) Evitar o uso de transformadores operando em vazio ou com

carga leve.

(D) Utilizar bancos de capacitores ou motores síncronos su-

perexcitados (capacitivos).

(E) Utilizar pequeno número de motores de pequena potência

em operação durante curtos períodos.

16) Assinale a opção que apresenta o conceito de "ESCORREGAMEN-

TO".

(A) É a variação da velocidade de um motor, desde a plena

carga até a situação de carga nula, expressa em percen-

tagem da velocidade nominal.

(B) É o coseno do ângulo da defasagem fasorial entre a ten-

são e a corrente de um motor .

(C) É a diferença entre a velocidade nominal do motor em va-

zio e a velocidade observada logo após a aplicação sú-

bita de uma carga no eixo do mesmo.

(D) É a variação na tensão de um motor, desde a condição em

vazio até a plena carga, expressa como uma percentagem

da tensão terminal nominal.

(E) É a diferença entre a velocidade síncrona do campo mag-

nético girante e a velocidade na qual gira o rotor do

motor.
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17) Assinale a opção que apresenta algum fator que NÃO é levado

em consideração na elaboração de um projeto de iluminação.

(A) A cor das paredes e do teto do recinto a ser iluminado.

(B) A área da superfície a ser iluminada.

(C) O fator de potência da rede de energia elétrica que

alimenta o local a ser iluminado.

(D) A escolha apropriada dos aparelhos de iluminação, tipo e

quantidade de luminárias.

(E) A altura da luminária em relação ao plano de trabalho,

isto é, a distância entre o piso ou superfície a ser

iluminada e o foco luminoso.

18) Observe a figura:

Um gerador trifásico de 30.000kVA, 13,8kV, possui uma rea-

tância subtransitória de 15% . Ele alimenta uma carga

Zi=100+ 100j Ohms através de uma linha de transmissão com 2

transformadores, como mostra a figura acima. A reatância em

série da linha de transmissão é de 80 Ohms. Os transformado-

res trifásicos são ambos de 35.000kVA, 13,2A-115Y kV com re-

atância de dispersão de 10% . Considere os valores nominais

do gerador como base no circuito do próprio gerador. Calcu-

le o valor, em p.u., da carga Z1 e assinale a opção correta.

0%) 3,8 + 3,8j

(B) 7,75 + 7,75j

(C) 9 + 9j

(D) 12,5 + 12,5j

03) 15,75 + 15,75j
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19) Observe a figura:

AY

Dois geradores são ligados em paralelo, ao lado da baixa

tensão de um transformador trifásico A-Y, como mostra a fi-

gura acima. O gerador 1 e 2 tem valores nominais, respecti-

vamente, de 50.000 kVA e 13,8 kV e 25.000 kVA e 13,8 kV.

Cada um deles possui uma reatância subtransitória de 10% .

O transformador tem valores nominais de 75.000 kVA, 13,8A-

69Y kV, com uma reatância de 15% . Antes da ocorrência da

falta, a tensão no lado da alta do transformador é de 66 kV.

O transformador está sem carga e não existe corrente circu-

lando entre os geradores. Calcule, aproximadamente, o mó-

dulo da corrente subtransitória no gerador 1 guando ocorre

um curto-circuito trifásico no lado de alta tensão do trans-

formador e assinale a opção correta.

(A) 580 A

(B) 1.057 A

(C) 2.669 A

(D) 3.082 A

(E) 8.007 A
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20) Observe a figura:

Na figura acima, a fonte trifásica com tensões eficazes na

linha de 120V é ligada aos terminais "a", "b" e "c". As im-

pedâncias são Zc= 1+2jQ e ZL=4+ 8jQ . Assinale a opção que

apresenta as correntes aproximadas de linha do circuito,

em A,

(A) Ia=6,2| -63°
, Ib=6,2| -183° e Ie=6,2| 57° .

(B) Ia= 8[ -63°
, Ib= 8| -183° e Ie= 8| 57° .

(C) Ia= 10| -63°
, Ib= 10| -183° e Ie= 10| 57° .

(C) Ia= Ib= Ic=10| 57° .

(E) Ia=12,3| -63°
, Ib=12,3% e Ie=12,3| 57° .

21) Qual a carga armazenada em um capacitor de 1µF com tensão de

1kV sobre seus terminais?

(A) 1 µC

(B) 100 µC

(C) 1 mC

(D) 10 mC

(E) 1 C

22) A função de transferência de malha fechada de um determinado

sistema é dado por Fe(s)= K . Qual o valor de

ss+2s2+2s+K

K para que este sistema seja estável?

(A) K > 1

(B) K > 4

(C) 1 < K < 3

(D) 0< K< 4

(E) 0< K< 6
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23) Na análise de uma falta assimétrica em um sistema de

potência, é conveniente utilizar as ferramentas matemáticas

"componentes simétricas". Para a transformação em seqüência

inversa das grandezas elétricas envolvidas na falta

assimétrica, utiliza-se o

1

vetor a . O Operador "a" é definido como

al

(A) 1[ 0°

(B) 1|45°

(C) 1| 90°

(D) 1| 100°

(E) 1| 120°

24) Observe a figura:

P Q

A figura acima representa um banco trifásico de transforma-

dores, com ligação em delta/delta. O circuito equivalente de

seqüência zero, para esse banco, é

Z

(A)

Barra de referêncita

(B)

Barra de refæência

(C)

Barra de refæência

(D)
Barra de refæência

(E)

Barra de refæência
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25) Calcule o fator de potência de uma carga cuja potência ativa

é de 300 W e a potência reativa é de 400 VAr e assinale a

opção correta.

(A) 0, 5

(B) 0, 6

(C) 0,7

(D) 0, 8

(E) 0,9

26) Considerando os fundamentos da termodinâmica, analise as

afirmativas abaixo

I - Tanto o calor como o trabalho são fenômenos de

fronteira. Ambos são observados somente nas fronteiras

do sistema, e ambos representam energia que atravessa a

fronteira do sistema.

II - Todos os motores que operam segundo um ciclo de Carnot,

entre dois reservatórios de temperatura constantes, têm

o mesmo rendimento.
III- O calor e o trabalho são, ambos, fenômenos permanentes.

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 I e III são verdadeiras.

(E) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

27) Qual é o valor aproximado da corrente nominal, em A, de um

motor de indução trifásico de 30 HP, de 220 V entre fases,

fator de potência de 80% e rendimento de 90% (1 HP = 0,746

kW)?

(A) 20

(B) 40

(C) 60

(D) 80

(E) 100

28) Qual será a velocidade do rotor de um motor de indução tri-

fásico, com rotor do tipo gaiola de esquilo, 4 pólos, 60 Hz,

que tem reatância de rotor bloqueado igual a 5 A/ fase e re-

sistência de rotor igual 0,5 Q/ fase?

(A) 1.140 rpm

(B) 1.280 rpm

(C) 1.410 rpm

(D) 1. 620 rpm

(E) 1.780 rpm
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29) A resistência de um condutor de cobre a 0° C é de 50 A. Qual

será a sua resistência a 20°C, considerando-se a (coeficien-

te de temperatura) igual a 0,0039 C¯ I para o cobre a 0° C e

0,0040 C para o cobre a 20° C?

(A) 2, 5 Q

(B) 25 Q

(C) 50 Q

(D) 54 Q

(E) 1000 Q

30) Um gerador de 20.000 kVA, 13,8 kV, tem sua reatância

subtransitória no eixo direto igual a 0,35 p.u.. As reatân-

cias de seqüência negativa e zero valem, respectivamen-

te, 0,25 e 0,10 p.u.. O neutro do gerador está solidamente

aterrado. Considere que o gerador esteja em vazio e funcio-

nando com a tensão nominal nos seus terminais, quando ocorre

uma falta entre as linhas B e C. Calcule a corrente

subtransitória na linha A e assinale a opção correta.

(A) Ia = 0 A

(B) Ia = -j3,585 A

(C) Ia = -2.420 A

(D) Ia = 2.420 A

(E) Ia = -3, 229 + j3, 555 A

31) Qual deve ser a razão de espiras de um transformador para

casar uma carga de 5 A com uma outra de 50 kQ?

(A) 1: 1

(B) 1: 10

(C) 1: 100

(D) 1: 1.000

(E) 1: 10.000

32) Pode-se afirmar que o Fator de Serviço de um motor é o fator

pelo qual deve ser multiplicada a potência nominal, sem

aquecimento prejudicial, porém:

(A) Com queda do fator de potência e do rendimento,

sendo aplicado a motores de uso permanente.

(B) Com queda do fator de potência e do rendimento, sendo

aplicado a motores de uso não permanente.

(C) Com aumento do fator de potência e queda do rendimento,

sendo aplicado a motores de uso permanente.

(D) Com aumento do fator de potência e do rendimento, sendo

aplicado a motores de uso permanente.

(E) Com aumento do fator de potência e do rendimento, sendo

aplicado a motores de uso não permanente.
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33) Observe a figura:

3R

/VW

Calcule o valor da corrente la no circuito representado na

figura acima e assinale a opção correta.

(A) E
8R

V
(B) -

2R

(C) E
7R

3V
(D) -

7R

7R
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34) Observe o circuito:

O circuito magnético acima apresenta as seguintes caracte-

rísticas: comprimento médio "ln" = 40cm; altura do "gap"

"g" = 0, 05cm; permeabilidade relativa do material ferromag-

nético "µr" = 4.000; área da seção transversal "A" = 12cm2

Normalmente, a área do gap é ligeiramente maior para minimi-

zar a tendência do fluxo se abrir nas extremidades do entre-

ferro, o que é chamado, freqüentemente, de espraiamento.

Sendo assim, considere a área do gap 10% maior do que a área

de seção transversal "A" .
Qual o valor aproximado da relutância total para o caminho

do fluxo magnético em unidades de relutância? (µo=4g.10 H/m)

(A) 326.103

(B) 367.103

(C) 388.103

(D) 412.103

(E) 426.103

35) A potência instantânea absorvida por um circuito é dada pela

expressão p(t)= 20 + 20 sen(377t + 40 ) W. As potências mí-

nima, média e máxima em W, são, respectivamente,

(A) 0; 10; 20

(B) 0; 20; 40

(C) 10; 20; 40

(D) 10; 30; 40

(E) 20; 30; 40
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36) Analise as afirmativas abaixo.

Em relação ao Grau de Proteção de equipamentos elétricos,

pode-se afirmar que ele reflete a proteção do

I - equipamento quando exposto a ondas de choque ou vibra-

ções ambientais.

II - invólucro do equipamento quanto à entrada de corpos só-

lidos, inclusive poeira.

III- equipamento quanto a quedas acidentais.

IV - invólucro do equipamento quanto à entrada de líquidos

(água).

V - invólucro do equipamento quanto a contatos acidentais e

aproximação de pessoas a partes vivas ou móveis.

VI - invólucro do equipamento quanto à imersão e submersão.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas II, IV, V e VI estão corretas.

(C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

(E) As afirmativas I, II, III, IV, V e VI estão corretas.

37) Observe o circuito:

C ga

C

A

S2

No circuito apresentado, há uma caixa preta com capacitores

cuja capacitância total é de 100 µF. As chaves S1 e S2 estão

fechadas. Qual deve ser o procedimento para que a capacitân-

cia do referido trecho AB seja a menor possível?

(A) Abrir S1 e S2 .
(B) Abrir S1 e conservar fechada S2.

(C) Conservar fechada S1 e abrir S2.

(D) Conservar fechadas S1 e S2 .
(E) Não é possível alterar a capacitância do trecho AB mu-

dando a posição das chaves.
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38) Em relação às Equações de Maxwell, coloque F (falso) ou

V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo e, a seguir, assinale

a opção correta.

( ) A análise da Quarta Equação de Maxwell nos diz que o

campo elétrico roda em volta da derivada do campo

magnético. Esta derivada é, então, fonte de circulação

do campo elétrico.

( ) Aplicando o Teorema de Stokes à Segunda Equação de

Maxwell chega-se à Lei de Faraday.

( ) A Primeira Equação de Maxwell é V* .

( ) A Quarta Equação de Maxwell évx¯ = - 

, considerando a
ôt

corrente de deslocamento.

( ) O significado físico da Terceira Equação de Maxwell é

que as linhas de campo elétrico nascem (divergem) onde

há cargas positivas e terminam (convergem) onde há

cargas negativas.

(A) (F) (V) (F) (V) (V)

(B) (V) (F) (V) (V) (F)

(C) (V) (V) (F) (F) (V)

(D) (F) (V) (V) (F) (F)

(E) (F) (F) (V) (V) (V)

39) Uma nuvem esférica de raio "R" possui uma distribuição de

cargas esfericamente simétrica, ou seja, a densidade volumé-

trica de cargas não é constante e tampouco depende da dire-

ção onde o ponto está localizado, mas somente da sua distân-

cia ao centro da distribuição. A densidade é dada por

p (r)= Rr 
, onde "B" é uma constante e "r" é a distância ao

centro da nuvem. Considere a permissividade do vácuo igual a

"son . Os valores do campo elétrico para os pontos do interior

da nuvem e para os pontos exteriores são, respectivamente,

Br2 BR2
(A) - e 2

BR2 Br*
(B) - e 2

44 44R

Br2 BR4
(c) - e

46 4% r2

BR4 Br*
(D) 2 e

44r 44

Br2 BR4
(E) - e 2

44 34r
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40) O que se pode afirmar sobre os dispositivos semicondutores

do tipo IGBT?

(A) apresentam baixa impedância de entrada.

(B) quando há um aumento da temperatura sua resistência

interna diminui, de forma semelhante ao que ocorre nos
BJT.

(C) quando há um aumento da temperatura sua resistência

interna diminui, de forma semelhante ao que ocorre nos

MOSFET.

(D) quando há um aumento da temperatura sua resistência

interna aumenta, de forma semelhante ao que ocorre nos

BJT.

(E) quando há um aumento da temperatura sua resistência

interna aumenta, de forma semelhante ao que ocorre nos

MOSFET.

41) Dentre as características ideais desejáveis para um dielé-

trico líquido a ser utilizado em transformadores, pode-se

citar

(A) elevado coeficiente de transmissão térmica e elevada ri-

gidez dielétrica.

(B) elevada rigidez dielétrica e alta viscosidade .

(C) baixo ponto de solidificação e alta viscosidade.

(D) elevado ponto de inflamação e alto ponto de solidifica-

ção.
(E) baixo coeficiente de transmissão térmica e alta viscosi-

dade.

42) Um gerador derivação "CC", 20kW, 200 V, 1.500rpm, foi posto

para funcionar a vazio, como motor, na velocidade nominal e

com uma tensão de 220V em seus terminais para a determinação

das perdas rotacionais. A corrente absorvida da linha foi

de 10A. Sabe-se que a resistência de campo é de 100 A e que

a resistência de armadura é de 0,2 A. Qual será o rendimen-

to aproximado do gerador para uma carga igual a 50% da

nominal?

(A) 36%

(B) 55%

(C) 68%

(D) 79%

(E) 85%
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43) O que ocorre com um motor assíncrono quando a sua tensão de

alimentação está acima das condições nominais previstas?

(A) O conjugado de partida diminui; a corrente a plena carga

aumenta; o fator de potência aumenta.

(B) O conjugado de partida aumenta; a corrente a plena carga

diminui; a velocidade diminui.

(C) O conjugado de partida diminui; a corrente de partida

diminui; a velocidade aumenta.

(D) O conjugado de partida diminui; a corrente a plena carga

aumenta; a velocidade diminui .
(E) O conjugado de partida aumenta; a corrente a plena carga

diminui; a velocidade aumenta.

44) Observe a figura:

Superficie
simitadora

A figura acima representa a constituição básica de um relé

eletromagnético. Considere a força magnetomotriz do circuito

como "/..", o espaçamento do "gap" como "g", a área da seção

transversal do núcleo fixo e da armadura do relé como "A", a

relutância do ferro desprezível e a permeabilidade magnética

do vácuo como "µo". Qual a expressão da força magnética, em

N, existente na armadura do relé?

/ fmd g

fmm

fmm2 .

(c) 2
µg A

1 e fmm.g
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45) Para aumentar o torque de partida de um motor monofásico de

127V/ 60Hz, fase dividida e partida à resistência, foi colo-

cado um capacitor de 1/g F (onde fé igual à freqüência) em

série com o enrolamento auxiliar. O valor da impedância do

enrolamento principal é de (2+ j2Ë) D, o valor da impedância

do enrolamento auxiliar é de ( 4+51) A e o valor do torque

de partida é de 1,0 N.m. Qual será o valor aproximado do no-

vo torque de partida do motor?

(A) 1,4 N.m

(B) 3,4 N.m

(C) 4,1 N.m

(D) 5, 3 N.m

(E) 7,0 N.m

46) Analise as afirmativas abaixo sobre as correntes fundamen-

tais e harmônicas em transformadores trifásicos.

I - As 3 (três) correntes de magnetização têm suas funda-

mentais defasadas de 120° .

II - As 32 harmônicas das correntes de magnetização estão

defasadas.

III- Num circuito aberto, a componente tripla de 3E harmôni-

ca produz uma 32 harmônica que aparece na forma de on-

da das tensões induzidas em cada enrolamento secundá-

rio.
IV - Num circuito fechado, as harmônicas são suprimidas e

não há distorção na tensão secundária.

Assinale a opção correta.

(A) As afirmativas I e II são verdadeiras.

(B) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

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

(D) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

(E) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC

Profissão : ENGENHARIA ELÉTRICA

19/ 21



47) Analise as afirmativas abaixo.

I - Seletividade é a característica que deve ter um sistema

elétrico, quando submetido a correntes anormais, de fa-

zer atuar os dispositivos de proteção de maneira a de-

senergizar somente a parte do circuito afetado.

II - Através do intertravamento de dispositivos de comando e

proteção, é possível serem evitadas manobras ou opera-

ções indevidas, antes de serem atendidos determinados

requisitos da planta elétrica.
III- Os materiais isolantes são agrupados em Classes de Iso-

lamento, onde o isolamento é limitado pela temperatura

que cada material isolante pode suportar em regime con-

tínuo, sem que seja afetada sua vida útil.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

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

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

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

(E) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

48) Observe a figura:

rFFH
I l++4+H I

sås

Considere, como sistema, o gás contido no cilindro, mostrado

na figura acima, provido de um embolo sobre o qual são

colocados vários pesos pequenos. A pressão inicial é de

5 kgf/ cm2 e o volume inicial é de 30 dm3. Coloca-se um bico

de Bunsen embaixo do cilindro e, ao mesmo tempo em que o âm-

bolo se levanta, removem-se os pesos deste de tal maneira

que, durante o processo, a relação entre pressão e volume

seja dada pela P.V= constante =P1.Vi=P2.V2. Seja o volume

final de 60 dm3. O trabalho realizado durante esse processo

é de

GA) 104,8 kgf.m

(B) 1039,7 kgf.m

(C) 11065,3 kgf.m

(D) 20030,1 kgf.m

UE) 50051,9 kgf.m

Prova : Amarela Concurso : PS-QC

Profissão : ENGENHARIA ELÉTRICA

20/ 21



49) Observe o circuito:

Assinale a opção que apresenta o valor de ei do circuito

apresentado .

6

13

7

13

8

13

(D) -7

13

10
(E) -7

13

50) Observe a figura:

Si

O circuito acima é composto por um resistor R= 10A, um capa-

citor C= 0,4µF e um diodo D1 ideal. O capacitor apresenta

uma tensão ideal Vo = 200V. No instante t= 0, a chave S1 é

fechada. Calcule a tensão sobre o capacitor no instante

t= 4µs. O valor desta tensão é de aproximadamente:

(A) 74 V

(B) 86 V

(C) 100 V

(D) 132 V

(E) 160 V
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