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1) A eficiência máxima, em percentual, de um amplificador

classe "A", que ocorre na maior oscilação de tensão e

corrente de saída, para uma conexão de carga direta ou

realimentada em série, é de

(A) 90

(B) 75

(C) 50

(D) 25

(E) 10

2) Que valor se tem ao converter o número 5BD816 (base 16)

para o sistema binário?

(A) 01011011110110002

(B) 01011010110110002

(C) 10001101101101012

(D) 10001010101101012

( E ) 11111111111111112

3) Qual tecnologia é baseada na transmissão de pequenas unida-

des de informação de tamanho fixo e formato padronizado, de-

nominadas células, que são transmitidas através de conexões

com circuitos virtuais, sendo seu encaminhamento baseado em

informação de um cabeçalho contido em cada uma destas unida-

des?

(A) X-21.

(B) PCM (Pulse Code Modulation) .

(C) X-25.

(D) ATM (Asynchronous Transfer Mode) .

(E) ASK (Amplitude Shift Keying) .

4) Considerando-se que um transistor de silício, na configura-

ção emissor-comum, tem ße (beta) igual a 200 e corrente de

base igual a 0,070 mA, qual é a corrente de coletor deste

transistor, em miliampères?

(A) 1, 4

(B) 14

(C) 28

(D) 140

(E) 280

5) Qual é a aplicação prática do processo de Modulação em

Amplitude de Pulso (PAM) em que se aumenta a freqüência da

portadora com o intuito de se amostrar vários sinais de

forma simultânea?

(A) Multiplex por Divisão do Tempo (TDM) .

(B) Chaveamento de amplitudes (ASK) .

(C) Modulação em Largura de Pulso (PWM) .

(D) Modulação em Posição de Pulso (PPM) .

(E) Modulação em AM-DSB.
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6) Uma portadora eo(t) = 100.cos23.108t é modulada em FM por

uma cossenóide de 1, 5 kHz e 30 Vpp em um circuito de cons-

tante FM K, = 10.3 rd/Vs. Qual o índice de modulação em

radianos?

(A) 0,005

(B) 0,050

(C) 0,100

(D) 1,500

(E) 50,00

7) Analise as afirmativas abaixo referentes a Linhas de

Transmissão.
I - As linhas de transmissão podem ser basicamente classi-

ficadas como bifilares e coaxiais.

II - As linhas bifilares, também chamadas balanceadas, são

imunes a ruído e possuem uma pequena irradiação do si-

nal conduzido.
III- Uma linha está casada quando ocorre a existência de uma

onda refletida além da onda incidente na carga.

Assinale a opção correta.

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

(B) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

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

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

(E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
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8) Observe a figura:

+Vdd

Rg
L1 12

Qual é a freqüência de oscilação do Oscilador Hartley a FET

acima, em kHz, para os seguintes elementos?

C= 250 pF;
Li= L2 = 1, 5 mH;
M= 0,5 mH.

(A) 101, 6

(B) 112, 9

(C) 156, 6

(D) 159, 2

(E) 245,4

9) Um trem-de-pulsos de 50 kHz e ciclo de trabalho de 5% é

modulado ao máximo em PULSE PHASE MODULATION (PPM) por um

sinal contínuo de 5V. Assinale a opção que apresenta o

valor da constante do circuito modulador, em µs, cotada no

tempo.

(A) 0, 9

(B) 1, 8

(C) 18

(D) 19

(E) 20
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10) Observe a figura:

Ei = 10V

Rs= 4,7k0hms

R2= 2,2 kOhms

E2= -5V

Qual o valor de Vo, em volts, para o circuito acima?

(A) -2,00

(B) -1, 50

(C) -0,45

(D) 4, 55

(E) 9, 73

11) Um amplificador operacional tem um ganho diferencial igual a

4000 e o valor da Razão de Rejeição de Modo Comum (RRMC) é

100. Qual a tensão, em milivolts, de saída do amplificador

para tensões de entrada de Vi= 150 µV e V2= 140 µV ?

(A) 45,8

(B) 100,0

(C) 290,0

(D) 300,0

(E) 548,0

12) Qual é a opção que apresenta a etapa inicial do processo de

recuperação (recepção) de um sinal PCM monocanal?

04) Retificação.

OB) Integração.

(C) Filtragem.

OD) Decodificação.

(E) Regeneração.

13) O efeito Corona é comum em pesquisas com altas tensões, em

que se utiliza o gerador de Van der Graaff. Quando o cente-

lhamento ocorre?

(A) Sempre que a bateria do gerador for trocada.

(B) Se o dielétrico apresentar alta permissividade.

(C) Logo que a rigidez dielétrica do ar for vencida.

(D) Assim que a polaridade do gerador for invertida.

(E) Quando os dipolos entrarem em ressonância.
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14) Qual é a técnica de engenharia, utilizada em Sistemas de

Radiovisibilidade, que procura reduzir os efeitos dos

desvanecimentos e consiste em colocar duas antenas de

recepção (uma principal e outra auxiliar) num mesmo plano

vertical?

(A) Diversidade de freqüência.

(B) Salto de freqüência.

(C) Diversidade de espaço convencional.

(D) Modulação em amplitude.
(E) Polarização.

15) Qual a denominação dada ao ruído constituído de um sinal com

uma amplitude momentânea e um ângulo de fase aleatórios?

(A) Térmico.
(B) De Johnson.

(C) Rápido ou Schottky.

(D) Branco.

(E) Lento.

16) Sabe-se que, para a temperatura ambiente de 25°C, a voltagem

nominal de um diodo Zener Fairchild 1N961 é 10(Vz) e o coe-

ficiente de temperatura típico é 0,072 (% ° C). Qual a tensão

nominal do diodo, em volts, em uma temperatura de 100° C?

(A) 0,05

(B) 0,50

(C) 9,46

(D) 10,00

(E) 10,54

17) A que tipo de aplicação é melhor adaptada uma antena

bicônica de amplo ângulo de cone, em que a reflexão em seus

extremos é menor do que a reflexão de uma antena dipolo de

meio comprimento de onda?

(A) Fases múltiplas.

(B) Amplitude modulada.

(C) Banda larga.

(D) Multiplexação de dados.

(E) Esfera-limite.
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18) Observe o diagrama de Veitch-Karnaugh para 4 variáveis

descrito abaixo:

C C

B

A
B

A 1 1 1 1

1 1 1 1

B

D D D

Assinale a opção que apresenta a expressão simplificada "S"
para o diagrama.

(A) B

(B) D

(C) X
(D) D

(E) A

19) Qual das opções abaixo NÃO apresenta uma vantagem da fibra

óptica quando comparada aos condutores metálicos?

(A) Imunidade a ruídos externos em geral e interferências

eletromagnéticas.

(B) Imunidade à influência do meio ambiente, por exemplo, da

umidade.

(C) Cabos de pequenas dimensões.

(D) Imunidade a interferências de freqüências de rádio.

(E) Existência de diafonia.
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20) Observe o circuito abaixo:

Vcc= 36V

10 kOhm

Vb= 6,7 V 

T1

2 kOhm

Assinale a opção que apresente os valores da corrente de

coletor (Ic), em miliampères, da tensão entre o coletor e o

terra (Vc) , em volts, e da tensão entre coletor e emissor

(Vce), em volts, considerando-se que o transistor utilizado

é de silício.

(A) Ic= 1, Vc= 7eVce= 0,7

(B) Ic= 3, Vc= 6eVce= 0

(C) Ic= 3, Vc= 7eVce= 5

(D) Ic= 2, Vc= 16eVce= 10

(E) Ic= 1, Vc= 26eVce= 24

21) O titanato de bário se polariza com grande facilidade e,

além disso, trata-se de um cristal piezoelétrico. Ao receber

um sinal elétrico na sua freqüência de ressonância, seus

dipolos vibram elétrica e mecanicamente. Por essas

características, em qual elemento de navio o titanato de

bário deve ser utilizado?

(A) Antena do RADAR.

(B) Transdutor do SONAR.

(C) Antena "looping" do RADIOGONIÔMETRO.

(D) Antena do INMARSAT-C.

(E) Detetor infra-vermelho da ALÇA ÓPTICA.

22) A freqüência, na qual a resposta de um filtro de passagem de

faixa é máxima, é conhecida como " freqüência de ressonân-

cia". A medida da agudeza do fenômeno de ressonância é re-

presentada pela razão entre esta freqüência e qual fator?

(A) Freqüência máxima.

CB) Seletividade.

(C) Largura de faixa.

(D) Taxa de transferência.

DE) De correção.
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23) O fluxo de um eletroímã é de 6 Wb, o qual aumenta

uniformemente até 12 Wb num intervalo de 2 segundos.

Assinale a opção que apresenta a tensão induzida numa

bobina que contenha 10 espiras, em volts, se a bobina

estiver parada dentro do campo magnético.

(A) 10

(B) 20

(C) 30

(D) 50

(E) 90

24) Qual é o efeito causado por um oscilador de subportadora,

sintonizado em 455 kHz, no funcionamento de um filtro

mecânico normalmente utilizado em transceptores SSB (SINGLE

SIDE BAND) ?

(A) Isolamento entre transmissão e recepção.

(B) Péssima supressão da banda lateral não transmitida.

(C) Aumento da potência de saída do transceptor.

(D) Limitação da freqüência de áudio.

(E) Aumento da microfonia.

25) Um anel de ferro tem um comprimento médio de circunferência

de 40 cm e uma área da seção reta de 1 cm2. Enrola-se uni-

formemente em torno dele um fio formando 500 espiras. As

medições feitas com uma bobina de prova em torno do anel in-

dicam que a corrente no enrolamento é de 0,06 A e o fluxo no

anel é de 6* 10-6 Wb. Qual o valor da permeabilidade µ , em

(T*m) /Ae?

(A) 6* 10

(B) 8* 10

(C) 6* 10-4

(D) 8* 10

(E) 6* 10-2
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26) Analise as afirmativas abaixo referentes às características
das antenas:

I - A antena Isotrópica é a antena ideal, usada como padrão

para definição de outras características, que irradia

igualmente para todas as direções do espaço.

II - Eficiência da antena é a relação entre a potência

realmente irradiada por uma antena e a potência a ela

entregue pelo transmissor.
III- O ganho de uma antena é o resultado do produto da efi-

ciência pela diretividade da antena.

Assinale a opção correta.

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

(B) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

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

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

(E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

27) Que tipo de fibra óptica possui capacidade de transmissão

bastante limitada, elevada atenuação e pequena largura de

banda, sendo normalmente utilizada na transmissão de dados

em curtas distâncias?

(A) Monomodo.
(B) Monomodo com dispersão deslocada.

(C) Multimodo índice gradual.

(D) Monomodo com dispersão plana.

(E) Multimodo índice degrau.

28) Um transfomador abaixador com uma razão de espiras de

50000: 500 tem o seu primário ligado a uma linha de

transmissão de 20000 volts. Se o secundário for ligado a

uma carga de 25 G, qual é a potência de saída em watts?

(A) 200

(B) 800

(C) 1000

(D) 1600

(E) 2000

29) Para um amplificador operacional com uma taxa de subida TS =

2 V/ µs, qual é o ganho máximo de tensão de malha fechada que

pode ser usado quando o sinal de entrada varia de 0,5 V em

10µs?

(A) 5

(B) 15

(C) 20

(D) 35

(E) 40
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30) Qual dos itens abaixo é um dos cuidados que os cabos ópti-

cos necessitam para instalação?

(A) Devem sofrer curvaturas acentuadas.

(B) Não devem ser limpos e lubrificados.

(C) Devem ser tracionados pelas fibras.

(D) Se deve exceder a máxima tensão de puxamento especifica-

da para o cabo.

(E) A velocidade do puxamento não pode ser elevada.

31) Observe a figura:

S Q

Clock

R

Assinale a opção que apresenta o tipo de circuito

representado pela figura acima.

(A) Flip-flop tipo D.

(B) Flip-flop RS com entrada clock.

(C) Flip-flop JK com entradas Preset e Clear.

(D) Flip-flop JK mestre-escravo.

(E) Flip-flop tipo T.

32) No circuito demodulador FM, qual é o nome do Detetor que

opera com o primário e o secundário sintonizados na freqüên-

cia da portadora, sendo seu funcionamento baseado na defasa-

gem provocada no sinal pela fuga da sintonia de um circuito

LC?

(A) De envoltória.

(B) De inclinação.

(C) De inclinação balanceado.

(D) Foster-Seeley.

(E) De relação.

33) Qual é a denominação do fenômeno atmosférico, causado pela

inversão térmica, que ocorre paralelamente à superfície da

Terra e pode atingir dezenas de quilômetros, sendo capaz de

alterar o curso de um feixe de ondas?

(A) Dutos .
(B) Degradação.

(C) Digitalização.

(D) Codificação.

(E) Modulação.
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34) Um capacitor de 20 µF, num circuito amplificador de áudio,

produz uma queda de tensão de 5 V em 1 kHz. Qual é a

corrente, em ampères, que passa pelo capacitor?

(A) 0,005

(B) 0,629

(C) 1,666

(D) 2,333

(E) 3, 223

35) Considere um circuito LC de sintonia variável através do

capacitor, com os seguintes valores dos componentes:

L= 300 µH

C= 30 pF a 300 pF

Qual a faixa de recepção possível para esse circuito, em

kHz, se ele fosse usado em uma etapa de RF?

CA) 280,5 a 850,5

(B) 530,5 a 1.677,6

(C) 850,5 a 2200,5

(D) 1400,3 a 5220,7

(E) 5300,5 a 8550,5

36) Uma fibra óptica com diâmetro de núcleo igual a 50 µm e

diametro de casca igual a 125 µm apresenta atenuação de 2,7

dB/km no comprimento de onda de 825 µm. Aplicando-se uma

potência óptica de 120 µW (Pi), qual será a potência de

saída (Ps) , em microwatts, medida a 12 km de distância da

fonte luminosa, se não houver emendas na fibra?

(A) 0, 0691

(B) 0, 6910

(C) 1,7370

(D) 6, 9100

(E) '7,3700

37) Qual camada do modelo de referência OSI (Open Systems

Interconnection) trata da transmissão de bits brutos por um

canal de comunicação e cujas questões de projeto lidam, em

grande parte, com interfaces mecânicas, elétricas e de sin-

cronização?

(A) Rede .
(B) Apresentação.
(C) Sessão.
(D) Física.

(E) Enlace de Dados.
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38) Considerando-se que a área efetiva de uma antena é de 1 m2 e

sua eficiência é de 100% , qual o seu ganho em dB na freqüên-

cia de 4 GHz?

(A) 12, 04

(B) 22,50

(C) 33, 49

(D) 35,29

(E) 50,00

39) Uma carga de 150 Q é conectada a uma linha de transmissão de

600 A. Assinale a opção que apresenta o valor da Taxa de

Onda Estacionária (TOE) na linha.

(A) 0, 5

(B) 2, 5

(C) 3,0

(D) 4, O

(E) 5, O

40) Dada uma onda portadora de 100 V pico-a-pico e freqüência de

1 MHz, é feita uma modulação em amplitude com uma informação

cossenoidal 50 V pico-a-pico e 1 KHz. Qual é o valor da

potência média, em Watts, do sinal modulado entregue a uma

antena de 50 Q?

(A) 0, 500

(B) 2,000

(C) 3,125

(D) 7, 250

(E) 9,325

41) Um teste de controle de qualidade de um receptor AM-DSB leva

em consideração que o erro de rastreio não deve provocar a

atenuação maior que 3 dB na freqüência de portadora do

sinal recebido. Considere um receptor com os seguintes

parâmetros:

Cy = 45 pF a 450 pF

Indutância da RF:

Rs=10+ 27x10.3gg

L = 200 µH

Qual o erro máximo de rastreio permissível, em kHz, quando o

valor de Cy for 300 pF?

(A) ± 10, O

(B) ± 11, 5

(C) ± 12,5

(D) ± 13, O

(E) ± 14,5
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42) Que fenômeno ocorre quando uma onda caminhante é limitada
em seu avanço por um objeto opaco que deixa passar

apenas uma fração das frentes de ondas e que pode ser

observado como uma propagação da onda para regiões além do

objeto e situadas na sombra deste em relação à direção da

onda incidente?

(A) Reinserção.
(B) Dutos troposféricos.

(C) Rejeição.

CD) Quantização.

(E) Difração.

43) Quais são os circuitos digitais que variam os seus estados,

sob o comando de um clock, de acordo com uma seqüência

pré-determinada, e são utilizados para geração de formas de

ondas e conversão de sinal analógico para digital?

(A) Demoduladores.

CB) Difratores.

(C) Contadores.
QD) Registradores.

(E) Detratores.

44) Qual é a faixa de freqüência cujas ondas penetram razoavel-

mente no solo e na água, permitindo aplicações em comunica-

ção com submarinos e escavações de minas?

(A) ELF - Extremely Low Frequency.

(B) VLF - Very Low Frequency.

(C) LF - Low Frequency.

(D) MF - Medium Frequency.

(E) HF - High Frequency.

45) Qual o valor da taxa de transmissão do módulo de transporte

síncrono nível 1 STM-1 ("Synchronous Transport Module -

Level 1") em uma hierarquia SDH ( "Synchronous Digital

Hierarchy")?

(A) 64 Kbps .
(B) 1, 544 Mbps.

(C) 2, 048 Mbps.

(D) 51, 84 Mbps.

(E) 155,52 Mbps.

46) Considerando-se que, no endereçamento de classe completo,

os endereços IP são divididos em cinco categorias, que

categoria corresponde à classe do endereço IP 128.1.0.0?

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

(E) E
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47) Em que faixa de freqüências a atenuação de sinal de rádio

causada pelas chuvas passou a ser um item crítico no projeto

de radioenlaces?

(A) Abaixo de 2, 99 MHz.

(B) Entre 3 MHZ e 29, 99 MHz.

(C) Entre 30 MHz e 299, 99 MHz.

(D) Entre 300 MHz e 9, 99 GHz.

DE) Acima de 10 GHz.

48) Ao projetar um transmissor e sua linha de transmissão

associada, é conveniente considerar que a antena seja
simplesmente uma impedância de dois terminais . Como se

denomina esta impedância na qual a linha de transmissão

opera, se a antena não estiver isolada?

(A) De entrada.
(B) De saída.
(C) De banda.

(D) Imaginária.

(E) De aterramento.

49) Utilizando o conceito da Álgebra de Boole,

qual expressão simplificada corresponde à expressão

S= ÃBÖ+ 5 BÖ+ ASC?

(A) S = A C + A B C

DB) S = A B C

(C) S= ABC+ ABC

(D) S= ABC+ ABC

DE) S = A B C

50) Uma Estação Rádio possui uma antena dipolo de meia onda

resistiva de comprimento igual a 18,66 metros. Qual é a

freqüência utilizada pelo transmissor da Estação Rádio, em

MHz, para obter o melhor rendimento da antena?

(A) 7, 636

(B) 9, 333

(C) 16,077

(D) 18, 666

(E) 37,320
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