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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Português 

 
Atenção: As questões de números 1 a 4 referem-se ao texto 

abaixo. 
 
 

O romance policial, descendente do extinto romance gó-

tico, conserva características significativas do gênero precursor: 

a popularidade imensa e os meios para obtê-la. “Romances 

policiais”, reza um anúncio do editor de Edgar Wallace, “são 

lidos por homens e mulheres de todas as classes; porque não 

há nada que seja tão interessante como a explicação de um 

crime misterioso. Não há nada que contribua com eficiência 

maior para divertir os espíritos preocupados”. 

Os criminosos e detetives dos romances policiais 

servem-se dos instrumentos requintados da tecnologia moderna 

para cometer e revelar horrores: sociedades anônimas do cri-

me, laboratórios científicos transformados em câmaras de tortu-

ra. Os leitores contemporâneos acreditam firmemente na onipo-

tência das ciências naturais e da tecnologia para resolver todos 

os problemas e criar um mundo melhor; ao mesmo tempo, 

devoram romances nos quais os mesmíssimos instrumentos 

físicos e químicos servem para cometer os crimes mais abomi-

náveis. 

Leitores de romances policiais não são exigentes. Ape-

nas exigem imperiosamente um final feliz: depois da descoberta 

do assassino, as núpcias entre a datilógrafa do escritório dos 

criminosos e o diretor do banco visado por eles, ou então a 

união matrimonial entre o detetive competente e a bela peca-

dora arrependida. 

Não adianta condenar os romances policiais porque lhes 

falta o valor literário. Eles são expressões legítimas da alma 

coletiva, embora não literárias, e sim apenas livrescas de dese-

jos coletivos de evasão. 

(Adaptado de Otto Maria Carpeaux. Ensaios reunidos 1942-1978. 
Rio de Janeiro: UniverCidade e TopBooks, v.1, 1999. p. 488-90) 

 
 
1. O leitor de romances policiais, tal como caracterizado no 

texto, 
 
(A) pertence a determinada classe social e despreza a 

técnica literária. 
 
(B) é difícil de satisfazer e descrente da moral con-

temporânea. 
 
(C) confia na soberania da ciência e é condescendente 

com enredos inverossímeis. 
 
(D) é leigo em tecnologia e demonstra alto grau de 

erudição. 
 
(E) usa a leitura como fonte de entretenimento e pres-

cinde de finais felizes. 

2. Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação em-
pregada no texto: 

 
 I. O emprego das aspas no primeiro parágrafo denota 

transcrição exata das palavras do editor citado. 
 

 II. No segundo parágrafo, os dois-pontos introduzem 
uma síntese do que foi afirmado antes. 

 

 III. Na frase Não adianta condenar os romances poli-
ciais porque lhes falta o valor literário, uma vírgula 
poderia ser colocada imediatamente antes do termo 
porque sem prejuízo para a correção e o sentido 
original. 

 
Está correto o que consta APENAS em 
 
(A) I e III. 

(B) I e II. 

(C) III. 

(D) II. 

(E) I. 

_________________________________________________________ 
 

3. A substituição do segmento grifado por um pronome, com 
as necessárias alterações, foi efetuada de modo correto 
em: 
 
(A) criar um mundo melhor = criar-lhe 
 
(B) divertir os espíritos preocupados = divertir-lhes 
 
(C) condenar os romances policiais = condenar-nos 
 
(D) resolver todos os problemas = lhes resolver 
 
(E) devoram romances = devoram-nos 

_________________________________________________________ 
 

4. O romance policial, descendente do extinto romance gó-
tico, conserva características significativas do gênero pre-
cursor: a popularidade imensa e os meios para obtê-la. 

 
Mantendo-se a correção, a lógica e, em linhas gerais, o 
sentido original, uma redação alternativa para a frase 
acima é: 
 
(A) Originário no extinto romance gótico, no romance 

policial conserva-se a popularidade imensa e os 
meios para obtê-la, características significativas do 
gênero precursor. 

 
(B) Características significativas do extinto romance 

gótico, no qual são conservadas do romance policial, 
como a popularidade imensa e os meios para obtê-la. 

 
(C) A popularidade imensa e os meios para obtê-la, no 

qual são considerados características significativas 
do romance policial, gênero precursor do extinto 
romance gótico. 

 
(D) Conservam-se no romance policial características 

significativas do extinto romance gótico, gênero que 
o precede, tais como a popularidade imensa e os 
meios para obtê-la. 

 
(E) Características originárias do extinto romance gótico, 

na qual incluem a popularidade imensa e os meios 
para obtê-la, conservam-se no romance policial. 
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Atenção: As questões de números 5 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Indicado como presidente da Câmara de Comércio em 

1908, Winston Churchill foi uma figura líder no amplo programa 

de reformas sociais do governo liberal. Em 1909, ele introduziu 

as “Câmaras de profissões”, organizações estatutárias que 

estabeleciam salários mínimos nas indústrias-chave. 

Churchill apoiou fortemente a introdução da Lei 

reguladora das minas de carvão, de 1908, que se tornou 

conhecida como “Lei das oito horas”, porque limitava o tempo 

que os mineiros permaneciam abaixo da superfície. Em 1908, 

também apresentou a Corte permanente de arbitragem − que 

muito mais tarde se tornaria o Serviço consultivo de conciliação 

e arbitragem − para cuidar das reivindicações dos sindicatos 

profissionais. 

Quando foi nomeado ministro do Tesouro, em 1924, 

Churchill continuou sua política de reformas sociais. Neville 

Chamberlain, secretário da Saúde, foi responsável por ampliar a 

abrangência da previdência social, com a introdução da Lei das 

viúvas, órfãos e da velhice. Churchill estava ansioso por 

colaborar com Chamberlain na implantação desse esquema, de 

modo que ele próprio o anunciou no orçamento de 1925. 

Chamberlain escreveu em 1o de maio em seu diário: “A exposi-

ção do orçamento de Winston foi um desempenho de mestre, e, 

embora o meu escritório e alguns de meus colegas estejam 

indignados por ele tomar para si mesmo o crédito de um 

esquema que pertence ao Ministério da Saúde, eu mesmo não 

pensei que tivesse qualquer razão para me queixar. Em certo 

sentido, é o seu esquema. Nós estávamos empenhados em 

algo do gênero, mas não acredito que o fizéssemos este ano se 

ele não o tivesse encampado no orçamento. Na minha opinião, 

ele merece crédito pessoal especial por sua iniciativa”. 
 
(Nigel Knight. Churchill desmascarado. Trad. Constantino 
Kauzmin-Korovaeff. São Paulo: Ed. Larousse do Brasil, p. 32-33) 

 
 
5. Segundo o texto, 

 
(A) o objetivo da Lei reguladora das minas de carvão era 

o de restringir a carga horária dos trabalhadores 
dentro das minas. 

 
(B) Churchill esforçou-se para apoiar a Lei das viúvas, 

órfãos e da velhice por razões exclusivamente 
eleitoreiras. 

 
(C) pressionado pelas reivindicações dos sindicatos 

profissionais, Churchill decidiu ampliar as reformas 
sociais no país. 

 
(D) Churchill recebeu punição severa por tomar para si 

mesmo o crédito de um esquema do Ministério da 
Saúde. 

 
(E) responsável por ampliar a abrangência da previdên-

cia social, Churchill atraiu para si fortes inimizades 
políticas. 

6. Atente para as afirmações abaixo: 
 

 I. Churchill estava ansioso por colaborar com 
Chamberlain ...  

  O elemento grifado pode ser substituído por 
inquieto, sem prejuízo para a correção e o sentido 
original. 

 
 II. ... de modo que ele próprio o anunciou no 

orçamento de 1925.  
  O segmento grifado pode ser substituído por haja 

vista, sem prejuízo para a correção e o sentido 
original. 

 
 III. Na minha opinião, ele merece crédito pessoal 

especial por sua iniciativa.  
  Considerando-se o contexto, uma redação alternati-

va para a frase acima em que se mantêm a cor-
reção e, em linhas gerais, o sentido original é: 
Creio que ele mereça crédito pessoal especial 
por sua iniciativa. 

 

Está correto o que consta APENAS em 
 
(A) I. 
 
(B) II e III. 
 
(C) III. 
 
(D) I e II. 
 
(E) II. 

_________________________________________________________ 
 

7. Em 1909 ele introduziu as “Câmaras de profissões”...  
 

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma 
verbal resultante será: 
 
(A) são introduzidas. 
 
(B) foram introduzidas. 
 
(C) se introduz. 
 
(D) foi introduzido. 
 
(E) seja introduzida. 

_________________________________________________________ 
 

8. ... que estabeleciam salários mínimos nas indústrias-

chave. 

 
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o 
grifado acima está em: 
 
(A) ... que muito mais tarde se tornaria o Serviço 

consultivo de conciliação... 
 

(B) ... embora o meu escritório e alguns de meus cole-
gas estejam indignados... 

 

(C) ... de um esquema que pertence ao Ministério da 
Saúde... 

 

(D) Em 1908, também apresentou a Corte permanente 
de arbitragem... 

 

(E) ... porque limitava o tempo que os mineiros ... 
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9. Havia um tema urgente  ......  Churchill precisava lidar en-
quanto era secretário da guerra: os constantes problemas 
da Irlanda. 
 
Preenche corretamente a lacuna da frase acima: 
 
(A) nos quais 
 
(B) do qual 
 
(C) com o qual 
 
(D) ao qual 
 
(E) para os quais 

_________________________________________________________ 
 

10. Winston Churchill, primeiro-ministro que  ......  a Inglaterra 
durante os conflitos da Segunda Guerra Mundial,  ......  
mais do que todos que o país  ......  os alemães. 
 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na 
ordem dada: 
 
(A) conduzia - acredita - venceriam 
 
(B) conduziu - acreditou - venceria  
 
(C) conduz - acreditavam - venceria 
 
(D) conduziu - acreditaram - venceu 
 
(E) conduzira - acreditou - venceu 

_________________________________________________________ 
 

 

Matemática e Raciocínio Lógico 
 

11. Existem três caixas idênticas e separadas umas das 
outras. Dentro de cada uma dessas caixas existem duas 
caixas menores, e dentro de cada uma dessas caixas 
menores outras seis caixas menores ainda. Separando-se 
todas essas caixas, tem-se um total de caixas igual a: 
 
(A) 108. 
 
(B) 45. 
 
(C) 39. 
 
(D) 36. 
 
(E) 72. 

_________________________________________________________ 
 

12. Cada 100 kg de material A usado para reciclagem permite 
a produção de 25 kg do material B. Cada 200 kg de 
material B usado para reciclagem permite a produção de 
8 kg do material C. A produção de 100 kg do material C, 
apenas com o uso de material B reciclado a partir do ma-
terial A, exigirá uma quantidade do material A, em quilo-
gramas, igual a: 
 
(A) 12 mil. 
 
(B) 10 mil. 
 
(C) 1 mil. 
 
(D) 8 mil. 
 
(E) 4 mil. 

13. Um empréstimo foi feito à taxa de juros de 12% ao ano. 
Se o valor emprestado foi de R$ 50.000,00 para paga-
mento em 30 anos, em valores de hoje, o total de juros 
pagos por esse empréstimo, ao final dos 30 anos, cor-
responde ao valor emprestado multiplicado por: 
 
(A) 3,6. 
 
(B) 2,8. 
 
(C) 3,2. 
 
(D) 2,5. 
 
(E) 4,2. 

_________________________________________________________ 
 

14. Um parafuso tem que atravessar três chapas (A, B e C) de  
 
espessuras diferentes, e que estão coladas.  Com  relação  
 
à espessura de cada chapa, sabe-se que: a chapa A tem 

4

3
 de 10 cm, a chapa B tem 0,5 cm e a chapa C tem 2 cm 

acrescidos de 
4

1
 de centímetro. 

 
Para que um parafuso atravesse totalmente as três 
chapas coladas, seu comprimento mínimo, em centí-
metros, deverá ser igual a: 
 
(A) 9,50. 
 
(B) 9,75. 
 
(C) 11,50. 
 
(D) 10,25. 
 
(E) 12,25. 

_________________________________________________________ 
 

15. Quando volta a energia elétrica depois de um período sem 
energia, um rádio relógio elétrico reinicia a marcação do 
horário das 12:00. Plínio esteve ausente de sua casa por 
10 horas e, ao retornar, notou que seu rádio relógio 
marcava 16:35, quando o horário correto deveria ser 
19:40. Sabendo que a diferença de horário se deve à falta 
de luz em um intervalo de tempo do período em que Plínio 
esteve fora de casa, o horário em que se deu o início da 
falta de energia elétrica foi: 
 
(A) 16:05. 
 
(B) 18:35. 
 
(C) 14:05. 
 
(D) 16:35. 
 
(E) 15:05. 

_________________________________________________________ 
 

16. Eu sou homem. O filho de Cláudio é pai do meu filho. 
Nesse caso, o que sou de Cláudio? 
 
(A) Pai. 
 
(B) Avô. 
 
(C) Filho. 
 
(D) Neto. 
 
(E) Bisavô. 
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Instruções: Para responder às questões de números 17 a 19, 
considere as informações abaixo. 

 
 

Para realizar uma determinada tarefa, uma empresa 

contrata quatro funcionários e aluga um equipamento cujo valor 

do aluguel é determinado por lotes de tempo de sua utilização. 

Não há possibilidade de se pagar fração de lotes. Por exemplo: 

se o equipamento for utilizado durante 3 lotes e um terço de lote 

será cobrado o equivalente a 4 lotes de tempo de utilização. 

Sendo assim, os funcionários resolveram trabalhar em turnos 

contínuos, um indivíduo imediatamente após o outro. O primeiro 

funcionário trabalhou o equivalente a quatro terços de um lote; o 

segundo funcionário trabalhou três quartos do tempo que o 

primeiro havia trabalhado; o terceiro funcionário ficou em ação 

três meios do tempo que o segundo havia ficado e o quarto 

funcionário terminou a tarefa gastando a terça parte do tempo 

que o terceiro havia gasto.  

A empresa contratante do serviço destinou a quantia de 

R$ 19.500,00 para pagamento dos funcionários que realizas-

sem a tarefa. O pagamento foi feito proporcionalmente ao 

tempo despendido em serviço pelos quatro funcionários indivi-

dualmente.  

 
 
17. O número de lotes que serão cobrados pelo uso desse 

equipamento é: 
 
(A) 4. 
 
(B) 5. 
 
(C) 6. 
 
(D) 7. 
 
(E) 8. 

_________________________________________________________ 
 

18. O funcionário que obteve o maior valor recebeu a quantia 
de: 
 
(A) R$ 3.250,00. 
 
(B) R$ 4.250,00. 
 
(C) R$ 5.575,00. 
 
(D) R$ 6.000,00. 
 
(E) R$ 6.750,00. 

_________________________________________________________ 
 

19. A empresa que aluga o equipamento possibilita o paga-
mento da locação em duas parcelas, não necessaria-
mente iguais. O primeiro pagamento acontece após os 
dois primeiros operários terem terminado suas tarefas e é 
proporcional ao tempo de uso do equipamento por esses 
dois primeiros operários. Supondo que o aluguel total do 
equipamento seja de R$ 46.800,00, o valor da primeira 
parcela da locação será de: 
 
(A) R$ 23.000,00. 
 
(B) R$ 23.400,00. 
 
(C) R$ 24.200,00. 
 
(D) R$ 25.200,00. 
 
(E) R$ 25.800,00. 

20. Uma promoção da empresa que aluga certo equipamento é 
tal que se o número de lotes de tempo de utilização 
ultrapassar a 10, a empresa fornece um desconto de 10% 
no preço de cada novo lote locado, a partir do 11o lote. 
Sendo assim, uma empresa que alugou o equipamento por 
13 lotes recebeu um desconto, referente ao valor integral da 
locação de 13 lotes sem desconto, de aproximadamente: 
 

(A) 2,3%. 
 

(B) 3,0%. 
 

(C) 5,0%. 
 

(D) 10%. 
 

(E) 30%. 
_________________________________________________________ 
 

21. Para pagar a despesa da locação de um equipamento, a 
despesa com os funcionários e também outras despesas, 
uma empresa contraiu um empréstimo bancário de 
R$ 70.000,00. Esse empréstimo será pago em 2 parcelas 
mensais iguais, em 30 e 60 dias, com a incidência de juros 
compostos de 1% ao mês. O valor de cada uma das 
parcelas do empréstimo será, em reais, de aproximada-
mente: 
 

(A) 35.350,00. 
 

(B) 35.420,00. 
 

(C) 35.526,00.  
 

(D) 35.703,50. 
 

(E) 36.042,30. 
_________________________________________________________ 
 

22. Observe a tabela: 
 

A B 

1 1000 

2 500 

4 250 

 

Suponha que as linhas das colunas A e B prossigam 
sendo formadas com a mesma lógica usada até então, 
que é dobro do elemento anterior para os elementos da 
coluna A a partir do número 1 arbitrariamente escolhido e 
a metade do elemento anterior para os elementos da 
coluna B, a partir do número 1000 arbitrariamente esco-
lhido. Sendo assim, o primeiro elemento da coluna A que 
é maior que o elemento correspondente da coluna B (na 
mesma linha), supera esse elemento de B, em alguma 
quantidade entre: 
 

(A) 0 e 1/8. 
 

(B) 1/8 e 3/8. 
 

(C) 3/8 e 5/8. 
 

(D) 5/8 e 7/8. 
 

(E) 7/8 e 1. 
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Legislação 
 
23. As associações KYG, AOI, TTX e KLB foram compulsoria-

mente dissolvidas por decisões judiciais, respectivamente, 
pelos seguintes fundamentos: desvio de verba de seus 
associados; desvio de finalidade; venda ilegal de imóveis 
da associação; e corrupção de autoridade. As associações 
OGV, XZQ, BWV e GTB tiveram suas atividades suspen-
sas por decisões judiciais, respectivamente, pelos seguin-
tes fundamentos: atividade paramilitar; instituição de tribu-
nal de exceção; obrigar seus integrantes a permanecerem 
associados; e obrigar as pessoas a se associarem. Con-
forme o disposto no inciso XIX, do artigo 5o da Constitui-
ção Federal, o trânsito em julgado é exigido APENAS nos 
casos das associações: 
 
(A) KYG, AOI, TTX e KLB. 
(B) AOI, XZQ, GTB e KYG. 
(C) OGV, XZQ, BWV e GTB. 
(D) TTX, OGV, KYG e BWV. 
(E) GTB, AOI, TTX e KLB. 

_________________________________________________________ 
 

24. Jorge, cientista renomado, alegou ter obtido a cura do 
câncer, porém, a autoridade competente o censurou, não 
permitindo a respectiva publicação em revista especiali-
zada no meio científico. Segundo o inciso IX, do artigo 5o 
da Constituição Federal, a autoridade pública: 
 
(A) agiu corretamente, pois tem poder de polícia e pode 

censurar quando julgar pertinente. 
 
(B) violou direito fundamental. 
 
(C) cumpriu sua função social de não criar alarde na 

sociedade. 
 
(D) preservou o direito do Estado de confiscar o estudo 

cientifico em prol da comunidade. 
 
(E) agiu corretamente, pois não cabe a Jorge divulgar 

seu estudo. 
_________________________________________________________ 
 

25. A respeito do Ministério Público, considere: 
 
 I. A proposta orçamentária do Ministério Público será 

elaborada pela Secretaria de Estado dos Negócios 
da Justiça, com base nas sugestões por este apre-
sentadas. 

 
 II. As funções do Ministério Público deverão, em re-

gra, ser exercidas por integrantes da carreira, po-
dendo, porém, o juiz, nos casos urgentes, nomear 
advogado para exercê-las. 

 
 III. Aos membros do Ministério Público é vedado exer-

cer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 
função pública, salvo uma de magistério. 

 
De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil, está correto o que consta SOMENTE em 
 
(A) III. 
 
(B) I e II. 
 
(C) I e III. 
 
(D) II e III. 
 
(E) II. 

26. A respeito do Conselho Nacional do Ministério Público, é 
INCORRETO afirmar que integram a sua composição: 
 
(A) três membros do Ministério Público dos Estados. 
 
(B) dois advogados indicados pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
(C) dois juízes indicados, um pelo Supremo Tribunal 

Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. 
 
(D) um juiz de Direito indicado pelo Procurador Geral da 

República. 
 
(E) dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação 

ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e 
outro pelo Senado Federal. 

_________________________________________________________ 
 

27. Para os fins da Lei Estadual no 12.956/2005, considera-se 
Quadro de Pessoal o conjunto de: 
 
(A) atribuições e responsabilidades definidas e classifi-

cadas em Ato do Procurador-Geral de Justiça confe-
ridas a servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo da estrutura organizacional do Ministério Pú-
blico, ou colocados à sua disposição. 

 
(B) normas e procedimentos que regulam a vida funcio-

nal e a remuneração do servidor. 
 
(C) funções e responsabilidades definidas com base na 

estrutura organizacional do Ministério Público, cuja 
investidura se dá mediante concurso público. 

 
(D) funções de chefia, direção e assessoramento, com 

responsabilidades definidas com base na estrutura 
organizacional do Ministério Público, cuja investidura 
é de livre nomeação e exoneração. 

 
(E) cargos de provimento efetivo, em comissão e de 

funções gratificadas. 
_________________________________________________________ 
 

28. O funcionário público que, embora não tendo a posse do 
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, em proveito próprio ou 
alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a 
qualidade de funcionário: 
 
(A) comete crime de prevaricação. 
(B) não comete crime contra a Administração Pública. 
(C) comete crime de peculato culposo. 
(D) comete crime de peculato doloso. 
(E) comete crime de excesso de exação. 

_________________________________________________________ 
 

29. Quem se opõe à execução de ato legal, mediante ameaça 
a quem esteja prestando auxílio ao funcionário público 
competente para executá-lo, 
 
(A) comete crime de desacato. 
(B) comete crime de desobediência. 
(C) comete crime de resistência. 
(D) comete crime de tráfico de influência. 
(E) não comete crime contra a Administração Pública. 

_________________________________________________________ 
 

30. Considere: 
 

 I. Facilitar a fuga de pessoa legalmente presa. 
 

 II. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública o 
autor de crime a que é cominada pena de reclusão. 

 
Essas condutas tipificam, respectivamente, os delitos de 
 
(A) fuga de pessoa presa ou submetida à medida de 

segurança e favorecimento pessoal. 
 
(B) arrebatamento de preso e favorecimento real. 
 
(C) motim de presos e favorecimento real. 
 
(D) condescendência criminosa e favorecimento pessoal. 
 
(E) arrebatamento de preso e favorecimento pessoal. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Aplicando-se 30 V em um resistor de cores marrom, 

verde, laranja e ouro obtém-se uma corrente igual a: 
 
(A) 100 mA 
 
(B) 50 mA 
 
(C) 20 mA 
 
(D) 2 mA 
 
(E) 1 mA 

_________________________________________________________ 
 

32. Deseja-se obter uma tensão estabilizada de 12 V com 
capacidade de corrente de 20 mA a partir de uma tensão 
VE com valor médio de 20 V e ripple de ± 10%. O circuito 
usado está representado abaixo: 

 

     

R

IL

D1

VE

20V     10%+

Carga V   = 12VL

 
 
 
 
 
 

O resistor R comercial mais adequado tem valor nominal: 
 
(A) 3,3 kΩ 
 
(B) 10 kΩ 
 
(C) 150 Ω 
 
(D) 22 Ω 
 
(E) 470 kΩ 

_________________________________________________________ 
 

33. Em circuitos integrados TTL, o número de entradas de 
blocos lógicos que pode ser ligado à saída de outro bloco 
lógico sem causar degeneração do nível lógico é a especi-
ficação denominada 
 
(A) fan-out. 

(B) open-collector output. 

(C) totem pole output. 

(D) tri-state. 

(E) Schimitt trigger input. 

_________________________________________________________ 
 

34. Parâmetro do amplificador operacional que define a varia-
ção de tensão da saída por unidade de tempo, ou seja, de-
fine a velocidade de resposta do amplificador. Trata-se de: 
 
(A) Output Voltage Swing 

(B) Offset Voltage 

(C) Bandwidth 

(D) Voltage Rejection Ratio 

(E) Slew Rate 

35. Os valores iniciais, em hexadecimal, dos registradores de 
funções especiais nos microntroladores da família 8051, 
são: 

 
 P3 SP TMOD SCON PSW 

(A)  FF 07 00 00 00 

(B)  00 00 0F 0F FF 

(C)  FF FF 00 07 00 

(D)  00 00 00 00 00 

(E)  FF 07 0F 00 FF 
_________________________________________________________ 
 

36. Considere o circuito abaixo: 
 

     

R

R R
R

X

Y  
 

Sendo R = 10 kΩ, a resistência equivalente entre os 
pontos X e Y vale 
 
(A) 1200 Ω. 
 
(B) 600 Ω. 
 
(C) 40 kΩ. 
 
(D) 25 kΩ. 
 
(E) 6 kΩ. 

_________________________________________________________ 
 

37. Uma informação de 3 dígitos em código BCD (Binary 
Code Decimal) vale 0111 1001 0101. Em hexadecimal, 
essa informação vale 
 
(A) 222. 
 
(B) C8D. 
 
(C) 31B. 
 
(D) 3111. 
 
(E) 493. 

_________________________________________________________ 
 

38. Sobre amplificadores de pequenos sinais transistorizados, 
é correta a afirmação: 
 
(A) O amplificador coletor comum tem ganho de tensão 

próximo a 0 dB. 
 
(B) O ganho de corrente do amplificador coletor comum 

é menor que o seu ganho de tensão. 
 
(C) A impedância de saída do amplificador coletor co-

mum é muito elevada. 
 
(D) A impedância de entrada do amplificador emissor 

comum é menor que a do amplificador base comum. 
 
(E) O ganho de corrente do amplificador emissor comum 

é menor que a unidade. 

Diodo Zener: VZ = 12 V 
  PZMÁX = 1 W 
  IZK = 10 mA 
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39. Considere o painel traseiro de uma CPU apresentado 
abaixo: 

 
I II III

IV V VI  
 

Para a instalação de uma impressora paralela, um teclado 
PS/2 e um monitor VGA, deve-se utilizar, respectivamente, 
os conectores indicador por 
 
(A) I, VI e IV. 
 
(B) I, V e III. 
 
(C) IV, V e I. 
 
(D) IV, VI e III. 
 
(E) VI, I e III. 

_________________________________________________________ 
 

40. O circuito integrado 74LS193 (Synchronous Up/Down 4-Bit 
Binary Counter with Dual Clock) operando como down 
counter possui uma saída que permanece em nível alto 
em todos os estados de saída, exceto quando da pas-
sagem dos estados "0" para o "15". Tal saída é deno-
minada 
 
(A) data input. 
(B) carry. 
(C) clear. 
(D) borrow. 
(E) load. 

_________________________________________________________ 
 

41. Um resistor comercial de 100 Ω − 1/4 W suporta uma 
tensão máxima de 
 
(A) 2,5 V. 
 
(B) 5 V. 
 
(C) 10 V. 
 
(D) 25 V. 
 
(E) 40 V. 

_________________________________________________________ 
 

42. O CI − amplificador de áudio TDA2002 possui uma especi-
ficação que relaciona o somatório dos níveis dos harmô-
nicos do sinal de saída com o nível do sinal senoidal 
aplicado à sua entrada. Trata-se de: 
 
(A) BW. 
 
(B) THD. 
 
(C) Avo. 
 
(D) Pout. 
 
(E) Zin. 

43. Considere o circuito abaixo: 
 

1kΩ

1kΩ

+

+15

-15

10kΩ

VE

3,3 Fµ

VS

 
 

A frequência limite ou de corte, para que o circuito fun-
cione como integrador é, aproximadamente: 
 
(A) 20,8 Hz 
 
(B) 12,4 Hz 
 
(C) 9,6 Hz 
 
(D) 4,8 Hz 
 
(E) 2,4 Hz 

_________________________________________________________ 
 

44. Considere o circuito abaixo: 
 

  

100Ω100Ω

100Ω

100Ω
100Ω 10V

10V

20V I

 
 

A corrente I vale, em mA: 
 
(A) 12,5 
 
(B) 25 
 
(C) 50 
 
(D) 75 
 
(E) 125 

_________________________________________________________ 
 

45. Considere o trecho de rotina apresentado a seguir: 
 

MOV A,#7FH 
MOV P0,A 
ORL A,#80H 
MOV P1,A 
CPL P0.0 
SETB P0.7 
CLR P1.1 

 
Ao final da rotina, os valores de P0 e P1 serão, res-
pectivamente, em hexadecimal: 
 
(A) 7F e FF 
 
(B) 7E e 80 
 
(C) FF e 7F 
 
(D) EF e DF 
 
(E) FE e FD  
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46. Um capacitor de 220 nF e um indutor de 220 µH encon-
tram-se ligados em paralelo e estão submetidos a uma 
tensão senoidal de 40 kHz. Sendo XC a reatância do 
capacitor e XL a do indutor, é correta a relação: 
 
(A) XL / XC ≅ 10 
 
(B) XL ≅ 3. XC 
 
(C) XL ≅ XC 
 
(D) XL < XC 
 
(E) XC ≅ 8. XL 

_________________________________________________________ 
 

47. No sistema PCM, após a amostragem da informação há 
uma etapa em que os níveis das amostras são convertidos 
para valores discretos, em conformidade com as caracte-
rísticas do modulador. Trata-se da etapa de 
 
(A) codificação. 
 
(B) decodificação. 
 
(C) filtragem. 
 
(D) quantização. 
 
(E) amplificação. 

_________________________________________________________ 
 

48. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacu-
nas da afirmação seguinte: 

 
“O endereçamento IP é constituído de 4 octetos e dividido 

em classes. Na  KK
I   o primeiro octeto está entre os 

números 128 a 191 e permite até  KK
II   redes, cada uma 

com até  KK
III   hosts.” 

 

 I II III 

(A)  Classe A 128 65.534 

(B)  Classe B 128 256 

(C)  Classe B 16.384 65.534 

(D)  Classe C 64 16.777.214 

(E)  Classe C 16.384 16.777.214 
_________________________________________________________ 
 

49. Nos analisadores de espectros, geralmente a escala hori-
zontal é logarítmica para 
 
(A) focar o espectro de frequências na harmônica funda-

mental do sinal analisado. 
 
(B) permitir a visualização apenas das harmônicas de 

ordem par. 
 
(C) permitir a visualização apenas das harmônicas de 

ordem ímpar. 
 
(D) não permitir que harmônicas de ruídos presentes no 

sinal analisado apareçam na tela. 
 
(E) ampliar a visualização simultânea do espectro de 

frequência do sinal analisado. 

50. Caracterizam um FET as especificações: 
 
(A) Baixa impedância de entrada e curva de transcon-

dutância linear. 
 
(B) Elevado ganho de tensão e terminais denominados 

porta, anodo e catodo. 
 
(C) Elevada impedância de entrada e terminais deno-

minados porta, fonte e dreno. 
 
(D) Baixa impedância de saída e camadas de depleção 

nulas. 
 
(E) Elevada impedância de entrada e tensão de pich-off 

nula. 
_________________________________________________________ 
 

51. Considere o circuito abaixo: 
 

 

2R2R

VD

2R 2R 2R

VC VB VA

R R R 2R

6R

+15

-15

VS
+

 
 

Com VD = 0V, VC = 5V, VB = 0V e VA = 5V, a saída VS é, 
em volt, igual a: 
 
(A) − 5 
 
(B) − 6,25 
 
(C) − 7,5 
 
(D) − 10 
 
(E) − 15 

_________________________________________________________ 
 

52. Trata-se de um sistema de gerenciamento de nomes, 
hierárquico e distribuído, define a sintaxe dos nomes 
usados na Internet e os associa a um endereço IP: 
 
(A) TCP − TransmissionControlProtocol 
 
(B) NFS − Network File System 
 
(C) SMTP − Simple Mail TransferProtocol 
 
(D) URN − UniformResourceName 
 
(E) DNS − Domain Name System 

_________________________________________________________ 
 

53. A sinalização decádica usada para codificar os números 
telefônicos são do tipo 
 
(A) NRZ. 
 
(B) HDB-3. 
 
(C) RS-232. 
 
(D) PAR-45. 
 
(E) DTMF. 
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54. Um decodificador BCD − 7 segmentos para display anodo 
comum tem em suas saídas os níveis lógicos seguintes:  
(a = b = d = e = g = 0) e (c = f = 1). Nesse caso, o display 
apresenta o algarismo 
 
(A) 2. 
 
(B) 3. 
 
(C) 0. 
 
(D) 5. 
 
(E) 7. 

_________________________________________________________ 
 

55. A figura abaixo corresponde ao comportamento óptico de 
um fototransistor infravermelho: 

 

     

S

[?] 
 

Para utilizá-lo em um sistema de comunicação composto 
também por fibra óptica e LED infravermelho, deve-se 
levar em conta o gráfico acima, obtido em datasheet, em 
que a grandeza S no eixo da ordenada representa a 
relative spectral sensitivity e a grandeza da abcissa cor-
responde a 
 
(A) wavelength. 
 
(B) voltage. 
 
(C) current. 
 
(D) resistence. 
 
(E) admittance. 

_________________________________________________________ 
 

56. Para a radiodifusão comercial em FM (88MHz − 108MHz) é 
estipulada para cada emissora uma largura de faixa de 
180kHz e uma banda de guarda de 10kHz em cada lado da 
faixa, a fim de evitar interferência entre as emissoras. 
Nesse caso, o número máximo de emissoras que poderia 
ocupar o espectro de FM comercial em uma única região é: 
 
(A) 20 
 
(B) 75 
 
(C) 100 
 
(D) 150 
 
(E) 200 

_________________________________________________________ 
 

57. Dispositivo que conecta duas ou mais redes de computa-
dores transferindo, seletivamente, dados entre ambas. 
Trata-se de: 
 
(A) Bridge 
(B) Repetidor 
(C) Hub 
(D) Roteador 
(E) Switch 

58. Considere o circuito abaixo: 
 

10kΩ

+15

-15

+
VS

VE

1kΩ

  
Com VE = 1V, VS será igual a: 
 
(A) − 11V 

(B) − 10V 

(C) 10V 

(D) 11V 

(E) 15V 
_________________________________________________________ 
 

59. A tabela abaixo refere-se ao código de identificação de 
pares de cabos telefônicos, como os utilizados em instala-
ções prediais: 

 
Grupo 1 Grupo 2 

Número do par Cor Unidade do par Cor 

01 a 05 branco 1 e 6 azul 

06 a 10 vermelho 2 e 7 laranja 

11 a 15 preto 3 e 8 verde 

16 a 20 amarelo 4 e 9 marrom 

21 a 25 roxo 5 e 0 cinza 

 
As cores vermelho e marrom identificam o par de número: 
 
(A) 04 

(B) 09 

(C) 10 

(D) 16 

(E) 22 
_________________________________________________________ 
 

60. Analise os sinais abaixo referentes a tipos de modulação 
chaveada: 

 

       

I

II

 
 

Caracterizam os sinais I e II: 
 

 Sistema de modulação 

 I II 
Informação 

digital 

(A) ASK PSK 0110010 

(B) FSK PSK 1001101 

(C) FSK ASK 1000010 

(D) PSK FSK 0110010 

(E) PSK ASK 1111001 
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