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INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.

2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 08 questões, numeradas de 
01 a 08.

 Prova de Legislação, com 07 questões, numeradas de 09 a 15.

 Prova de Informática Básica, com 05 questões, numeradas de 16 a 20.

	 Prova	de	Conhecimentos	Específicos,	com 30 questões, numeradas de 
21 a 50.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas, 
exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas (rascunho).

6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas, identificada com nome e número de inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio concursos.fundacaocefetminas.org.br.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 03 devem ser respondidas com 
base no texto 1. Leia-o atentamente, antes de responder a todas 
essas questões.

TEXTO 1
Antissocial

Ruy Castro

[1º§]RIO DE JANEIRO - No mínimo, três ou quatro por dia. São 
os convites eletrônicos que recebo para me tornar “amigo” de fu-
lano ou para “fazer parte de sua rede profissional”. São convites 
amáveis, endereçados a mim pelo primeiro nome. Mas, apesar do 
tratamento personalizado, têm um ar de mensagem disparada a 
100 ou 200 pessoas ao mesmo tempo.

[2º§]Sempre que recebo esses convites, embatuco. Não tenho 
Facebook, nem sei como funciona, e as únicas redes profissionais 
a que pertenço são as empresas a que presto serviços como escri-
tor ou jornalista. Não sei, por exemplo, qual é a “rede profissional” 
de um querido amigo que, aos 70 anos, nunca teve uma carteira 
de trabalho assinada, nem acordou como assalariado um único 
dia em sua vida – e ele me convidou a me juntar à sua “rede”.

[3º§]Como não sei para que servem essas redes, também não 
sei o que responder e, pior, temo que tais mensagens sejam pe-
gadinhas marotas contendo vírus. Assim, ou as apago ou deixo 
que morram de velhice na lista de mensagens. O problema é que, 
com isso, posso estar passando por esnobe ou antissocial para 
quem se deu ao trabalho de me convidar a ser seu “amigo” ou de 
juntar-me à sua “rede”.
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[4º§]O ridículo é que os que me convidam a tornar-me “ami-
go” deles já são meus amigos. Têm meu telefone, sabem onde 
moro, já saímos juntos para pândegas, discutimos futebol, fomos 
até sócios no passado e, se calhar, um tomou a namorada do ou-
tro e vice-versa. Então, por que tal formalismo engessado?

[5º§]Acredito que os programadores dessas maravilhas eletrô-
nicas tenham pouca prática de vida real. Por serem muito jovens 
e já terem nascido com um mouse na mão, talvez não saibam 
que as relações humanas podem se formar a partir de um encon-
tro casual, um aperto de mão, um brilho no olhar.

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 18/maio/2012 – texto adaptado.

QUESTÃO 01

É objetivo do texto 1

a) criticar criadores de programas eletrônicos.

b) propor uma reflexão sobre relações humanas.

c) enaltecer os mecanismos de contatos virtuais.

d) esclarecer os diferentes usos das redes sociais.

e) problematizar o caráter antissocial do facebook.
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QUESTÃO 02

O texto 1 constitui-se um exemplo do gênero

a) artigo de opinião, por apresentar uma visão crítica.

b) notícia, uma que é situado em um lugar específico.

c) reportagem, pois apresenta uma abordagem factual.

d) crônica, por mesclar narrativa factual e reflexão crítica.

e) relato, por elaborar uma narrativa ficcional em primeira pes-
soa.

QUESTÃO 03

No trecho: “Sempre que recebo esses convites, embatuco.”, a 
palavra negritada pode ser substituída, sem perda de sentido, 
por

a) desperto.

b) protesto.

c) entristeço.

d) fico calado.

e) fico nervoso.
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INSTRUÇÃO: As questões de (04) a (08), a seguir, devem ser res-
pondidas com base no texto 2. Leia-o atentamente, antes de res-
ponder a essas questões.

TEXTO 2

[1º§]Os cliques da internet tornaram-se os remos das antigas 
galés. Remem remem remem. Cliquem cliquem cliquem para não 
ficar para trás e morrer. Mas o presente, nessa velocidade, é um 
pretérito contínuo. Se a internet parece ter encolhido o mundo, e 
milhares de quilômetros podem ser reduzidos a um clique, como 
dizem o clichê e alguns anúncios publicitários, nosso mundo in-
terno ficou a oceanos de nós. Conectados ao planeta inteiro, es-
tamos desconectados do eu e também do outro. Incapazes da 
alteridade, o outro se tornou alguém a ser destruído, bloqueado 
ou mesmo deletado. Falamos muito, mas sozinhos. Escassas são 
as conversas, a rede tornou-se, em parte, um interminável discur-
so autorreferente, um delírio narcisista. E narciso é um eu sem eu. 
Porque para existir eu é preciso o outro.

[2º§]Há tanta informação disponível, mas talvez estejamos nos 
imbecilizando. Porque nos falta contemplação, nos falta o vazio 
que impele à criação, nos faltam silêncios. Nos falta até o té-
dio. Sem experiência não há conhecimento. E talvez uma parcela 
do ativismo seja uma ilusão de ativismo, porque sem o outro. 
Talvez parte do que acreditamos ser ativismo seja, ao contrário, 
passividade. Um novo tipo de passividade, cheia de gritos, de 
certezas e de pontos de exclamação. Os espasmos tornaram-se 
a rotina e, ao se viver aos espasmos, um espasmo anula o outro 
espasmo que anula o outro espasmo. Quando tudo é grito não 
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há mais grito. Quando tudo é urgência nada é urgência. Ao final 
do dia que não acaba, resta a ilusão de ter lutado todas as lutas, 
intervindo em todos os processos, protestado contra todas as 
injustiças. Os espasmos esgotam, exaurem, consomem. Mas não 
movem. Apaziguam, mas não movem. Entorpecem, mas será que 
movem? [...]

[3º§]A técnica da multitarefa não é uma conquista civilizatória 
atingida pelo humano deste tempo histórico. Ao contrário, está 
amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem: 
“Um animal ocupado no exercício da mastigação da sua comida 
tem de ocupar-se, ao mesmo tempo, também com outras ativi-
dades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe 
comido. Ao mesmo tempo ele tem que vigiar sua prole e manter 
o olho em seu/sua parceiro/a. Na vida selvagem, o animal está 
obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, 
não é capaz de aprofundamento contemplativo – nem no comer 
nem no copular. O animal não pode mergulhar contemplativa-
mente no que tem diante de si, pois tem de elaborar, ao mesmo 
tempo, o que tem atrás de si”.

[4º§]A contemplação é civilizatória. E o tédio é criativo. Mas 
ambos foram eliminados pelo preenchimento ininterrupto do 
tempo humano por tarefas e estímulos simultâneos. Você execu-
ta uma tarefa e atende ao celular, responde a um WhatsApp en-
quanto cozinha, come assistindo à Netflix e xingando alguém no 
Facebook, pergunta como foi a escola do filho checando o Twit-
ter, dirige o carro postando uma foto no Instagram, faz um tra-
balho enquanto manda um email sobre outro e assim por diante. 
Duas, três... várias tarefas ao mesmo tempo. Como se isso fosse 
um ganho – e não uma perda monumental, uma involução.
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[5º§]Voltamos ao modo selvagem. Nietzsche (1844-1900), 
ainda na sua época, já chamava a atenção para o fato de que a 
vida humana finda numa hiperatividade mortal se dela for expul-
so todo elemento contemplativo: “Por falta de repouso, nossa 
civilização caminha para uma nova barbárie”.

Eliane Brum escritora, repórter e documentarista. 
Fonte: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/04/politica/1467642464_246482.html, aces-
so em 25 set.2016. Fragmento do texto “Exaustos-e-correndo-e-dopados”. Adaptado.

QUESTÃO 04

No texto 2, a autora tem o objetivo de

a) descrever o uso de redes sociais. 

b) enaltecer o dinamismo da internet.

c) potencializar a urgência das ações virtuais.

d) discutir impactos da hiperatividade humana.

e) diferenciar animais selvagens e seres humanos.
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QUESTÃO 05

O trecho: “Escassas são as conversas, a rede tornou-se, em parte, 
um interminável discurso autorreferente, um delírio narcisista.”, 
tem correspondência de sentido com a versão reescrita em

a) Escassas são as conversas, mas a rede tornou-se, em parte, um 
interminável discurso autorreferente, um delírio narcisista. 

b) Escassas são as conversas, pois a rede tornou-se, em parte, um 
interminável discurso autorreferente, um delírio narcisista.

c) Escassas são as conversas, portanto, a rede tornou-se, em par-
te, um interminável discurso autorreferente, um delírio narci-
sista.

d) Escassas são as conversas, além de a rede ter-se tornado, em 
parte, um interminável discurso autorreferente, um delírio 
narcisista. 

e) Escassas são as conversas, embora a rede tenha se tornado, 
em parte, um interminável discurso autorreferente, um delírio 
narcisista.
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QUESTÃO 06

A visão crítica elaborada neste trecho: “(...) o presente, nessa ve-
locidade, é um pretérito contínuo.” está explicada em:

a) Os espasmos tornaram-se a rotina e, ao se viver aos espas-
mos, um espasmo anula o outro espasmo que anula o outro 
espasmo. 

b) Há tanta informação disponível, mas talvez estejamos nos im-
becilizando. Porque nos falta contemplação, nos falta o vazio 
que impele à criação, nos faltam silêncios. 

c) A técnica da multitarefa não é uma conquista civilizatória atin-
gida pelo humano deste tempo histórico. Ao contrário, está am-
plamente disseminada entre os animais em estado selvagem.

d) Conectados ao planeta inteiro, estamos desconectados do eu 
e também do outro. Incapazes da alteridade, o outro se tor-
nou alguém a ser destruído, bloqueado ou mesmo deletado.

e) Sem experiência não há conhecimento. E talvez uma parcela 
do ativismo seja uma ilusão de ativismo, porque sem o outro. 
Talvez parte do que acreditamos ser ativismo seja, ao contrá-
rio, passividade.
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QUESTÃO 07

Nas sentenças a seguir, a classificação dos verbos negritados/gri-
fados, indicada entre colchetes, está correta, EXCETO em:

a) Talvez parte do que acreditamos ser ativismo seja, ao contrá-
rio, passividade. [presente do subjuntivo - 3ª pessoa do singu-
lar]

b) Como se isso fosse um ganho – e não uma perda monumen-
tal, uma involução. [pretérito imperfeito do subjuntivo – 3ª 
pessoa do singular] 

c) Os espasmos tornaram-se a rotina e, ao se viver aos espas-
mos, um espasmo anula o outro espasmo que anula o outro 
espasmo. [presente do indicativo – 3ª pessoa do plural]

d) Ao final do dia que não acaba, resta a ilusão de ter lutado 
todas as lutas, intervindo em todos os processos, protestado 
contra todas as injustiças. [forma nominal de particípio passa-
do]

e) Nietzsche (1844-1900), ainda na sua época, já chamava a 
atenção para o fato de que a vida humana finda numa hipera-
tividade mortal se dela for expulso todo elemento contempla-
tivo (...). [presente do indicativo – 3ª pessoa do singular]
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INSTRUÇÃO: A questão (08), a seguir, deve ser respondida com 
base nos textos 1 e 2. Caso necessário, releia-os, antes de respon-
der a essa questão. 

QUESTÃO 08

Considere as assertivas, a seguir, sobre os textos 1 e 2.

I- No texto 1, o autor utiliza elementos de linguagem informal 
para aproximar-se do leitor.

II- No texto 2, a autora faz uso de citações e de exemplificação 
para dar credibilidade a sua argumentação.

III- Ambos os textos propõem uma reflexão acerca dos usos das 
redes sociais.

IV- Ambos os textos reconhecem o caráter retrógrado das situa-
ções de hiperatividade humana nos domínios digitais.

V- Ambos os textos propõem um enfoque parcial e impessoal.

Estão corretas as assertivas

a) III e IV.

b) IV e V. 

c) I, II e III. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e V.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 09

De acordo com a Lei de Licitações n.º 8.666/93, a modalidade 
mais adequada para contratações de maior vulto econômico, 
cujos procedimentos são revestidos de formalismo mais acentua-
do e prazos mais extensos para publicidade de editais, é o(a)

a) leilão. 

b) pregão.

c) convite.

d) concorrência.

e) tomada de preços.
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QUESTÃO 10

Relativamente à modalidade de licitação, denominada pregão, 
prevista na Lei n.º 10.520/02, permite-se ao pregoeiro exigir dos 
licitantes

a)  garantia de proposta.

b) documentação relativa à sua habilitação no certame. 

c) aquisição do edital como condição para participação no cer-
tame.

d) pagamento de taxas e de emolumentos, superiores ao custo 
da reprodução gráfica do edital.

e) atestado de que a empresa possui sede em município diverso 
do órgão organizador do certame.
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QUESTÃO 11

Ananias, servidor público federal, ausenta-se do serviço durante 
o expediente, sem a prévia autorização de seu chefe imediato. 
Considerando que Ananias é um servidor sem um histórico de 
infrações e que sua ausência provisória não acarretou danos para 
o serviço público, a penalidade mais apropriada para esse caso 
seria a

a) demissão. 

b) suspensão.

c) advertência.

d) cassação de aposentadoria.

e) não aplicação da penalidade.
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QUESTÃO 12

No que se refere às responsabilidades do servidor, previstas no 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, 

a) as sanções civis e administrativas são dependentes entre si.

b) a obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores 
dos servidores responsabilizados.

c) é vedada a responsabilização do servidor na esfera penal pelo 
exercício irregular de suas atribuições.

d) tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servi-
dor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 

e) a responsabilidade civil do servidor decorre de ato obrigatoria-
mente doloso que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
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QUESTÃO 13

De acordo com a Lei n.º 8.027/90, que dispõe sobre normas de 
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e 
das Fundações Públicas, são deveres dos servidores públicos civis, 
EXCETO:

a) Atender com presteza.

b) Manter conduta compatível com a moralidade pública. 

c) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

d) Prestar informações ao público em geral, inclusive as protegi-
das por sigilo. 

e) Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e os regula-
mentares inerentes ao cargo ou à função.
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QUESTÃO 14

No tocante à Lei n.º 12.527/2011, que regula o acesso à informa-
ção, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro 
ou (F) para falso:

(   ) É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação 
que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e 
ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão.

(   ) É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de 
negativa de acesso, por certidão ou cópia.

(   ) Os órgãos e as entidades do poder público devem viabilizar 
alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por 
meio de seus sítios oficiais na internet.

(   ) Exige-se do interessado a formalização por escrito dos moti-
vos determinantes da solicitação de informações de interesse 
público.

A sequência correta é

a) F, F, V, V.

b) V, V, F, F.

c) F, V, F, V.

d) V, F, F, V.

e) V, V, V, F.
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QUESTÃO 15

A Lei n.° 11.091/2005 que dispõe sobre a estruturação do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino, determina que

a) a liberação do servidor para a realização de cursos de Mestra-
do e Doutorado não se condiciona ao resultado favorável na 
avaliação de desempenho.

b) o Plano de Carreira estrutura-se em um único nível de classifi-
cação, com 4 (quatro) níveis de capacitação.

c) o Plano de Carreira é a posição do servidor na escala de venci-
mento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e 
nível de classificação.

d) é vedado ao ocupante de cargo do Plano de Carreira dos Car-
gos Técnico-Administrativos em Educação se afastar de suas 
funções para prestar colaboração a outra instituição federal de 
ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação.

e) a Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o pa-
drão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 2 
(dois) anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresen-
te resultado fixado em programa de avaliação de desempe-
nho, observado o respectivo nível de capacitação.
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INFORMÁTICA BÁSICA 

QUESTÃO 16

No Windows Explorer do Windows 7, ao clicar com o botão es-
querdo do mouse, sobre um arquivo no painel de conteúdo, e 
pressionar a tecla F2,

a) as propriedades do arquivo serão exibidas.

b) uma cópia do arquivo será criada na mesma pasta.

c) um atalho para o arquivo será criado na Área de Trabalho.

d) o nome do arquivo será selecionado para que o usuário possa 
alterá-lo.

e) uma janela será exibida para que o usuário possa confirmar a 
exclusão.

QUESTÃO 17

O Google disponibiliza recursos de pesquisa que facilitam encon-
trar informações na internet. Caso uma pessoa deseje pesquisar 
por páginas que possuem as palavras velocidade do jaguar, nessa 
mesma ordem, e que não possuem a palavra carro, ela deverá digi-
tar no campo de busca, do site www.google.com.br, a expressão:

a) velocidade do jaguar -carro

b) “velocidade do jaguar” -carro 

c) “velocidade do jaguar” -não carro

d) velocidade do jaguar -exceto carro

e) “velocidade do jaguar” -exceto carro
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QUESTÃO 18

No Windows 10, para acessar a janela contendo as opções onde 
o Firewall do Windows pode ser ativado ou desativado, clique 
em Todos os aplicativos, dentro do menu Iniciar, depois clique 
em ___________, em seguida em ______________, logo após em 
_____________ e, por último, clique em Firewall do Windows. 
Selecione Ativar ou desativar Firewall do Windows.

O termos que preenchem, corretamente, as lacunas são:

a) Painel de Controle; Sistemas; Segurança.

b) Painel de Controle; Programas; Segurança.

c) Painel de Controle; Rede e Internet; Sistema e Segurança.

d) Sistema do Windows; Rede e Internet; Sistema e Segurança.

e) Sistema do Windows; Painel de Controle; Sistema e Segurança.
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QUESTÃO 19

A figura abaixo exibe um trecho de um documento do Microsoft 
Word 2013.

A Fundação Cefetminas é uma organização de direito privado. Desde 
1994, apoia as atividades de extensão bem como viabiliza as ações de 
integração com os órgãos públicos. 

Ao manter a tecla Ctrl pressionada e clicar com o botão esquerdo 
do mouse sobre a palavra Cefetminas, o Microsoft Word 2013 
selecionará

a) a palavra Cefetminas

b) o trecho A Fundação Cefetminas

c) a sentença A Fundação Cefetminas é uma organização de 
direito privado.

d) a linha A Fundação Cefetminas é uma organização de direi-
to privado. Desde

e) o texto A Fundação Cefetminas é uma organização de di-
reito privado. Desde 1994, apoia as atividades de extensão 
bem como viabiliza as ações de integração com os órgãos 
públicos.
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QUESTÃO 20

Considere a seguinte planilha do Microsoft Excel 2013.

Ao inserir a função =SOMASE(A1:A6,">2",B1:B6), na célula C3, o 
resultado será

a) 5

b) 6

c) 7

d) 10

e) 17
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando cor-
retamente as grandezas do Sistema Internacional de Unidades às 
suas respectivas unidades.

COLUNA I COLUNA II
1. Torque (    ) rad/s
2. Vazão (    ) S/m
3. Velocidade Angular (    ) m3/s
4. Pressão (    ) Wb
5. Condutância (    ) Pa
6. Fluxo Magnético (    ) N.m

A sequência correta é

a) 1, 4, 3, 6, 2, 5.

b) 2, 4, 6, 5, 1, 3.

c) 3, 5, 2, 6, 4, 1.

d) 4, 2, 1, 3, 5, 6.

e) 5, 3, 4, 2, 6, 1.
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QUESTÃO 22

Analise as afirmativas, relativas ao Sistema Internacional de Uni-
dades, e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

(   ) Em um símbolo com prefixo, o expoente afeta a unidade 
como se este conjunto estivesse separado por parênteses.

(   ) As unidades cavalo-vapor, cv e quilograma-força, kgf, es-
tão fora do SI, sendo substituídas por suas equivalentes.

(   ) No SI, os prefixos são justapostos no mesmo símbolo, fa-
cilitando a leitura de valores pequenos ou grandes, tais 
como kpF, MkW.

(   ) Símbolos de uma unidade composta por multiplicação 
são formados pela justaposição dos símbolos componen-
tes e que não cause ambiguidade.

(   ) Na expressão do valor numérico de uma grandeza, a uni-
dade pode ser escrita pela combinação: parte escrita por 
extenso, seguida por símbolo.

A sequência correta é

a) F, F, V, V, F.

b) F, V, F, V, F.

c) V, F, F, F, V.

d) V, F, V, V, V.

e) V, V, V, F, F.
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QUESTÃO 23

Analise o diagrama em árvore para a extração de duas bolas de 
uma urna. Em seguida, analise as afirmativas sobre esse diagra-
ma e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

(    ) A extração da segunda bola ocorreu sem reposição da 
primeira bola.

(    ) A probabilidade de se retirar duas bolas pretas, PP, é igual 
a 36%.

(    ) A probabilidade da retirada de duas bolas com cores dis-
tintas é inferior a 50%.

(    ) A probabilidade de se retirar uma bola branca, na segun-
da extração, é igual a 60%.

A sequência correta é

a) F, F, V, V.

b) F, V, F, V.

c) F, V, V, F.

d) V, V, V, F.

e) V, V, F, F.
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QUESTÃO 24

Analise o circuito abaixo.

Este amplificador de áudio apresenta

a) cinco capacitores utilizados com a função de derivação.

b) dois estágios em cascata com ganho de tensão igual a 109,5.

c) dois transistores FET utilizados na configuração fonte comum.

d) um tipo de polarização diferente para cada um dos transisto-
res.

e) uma configuração coletor comum com inversão de fase no 
sinal de saída.
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QUESTÃO 25

Analise o circuito a seguir.

A tensão de saída, Vo, é:

a)

b)

c)
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d)

e)
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QUESTÃO 26

Analise o espectro de frequência de um sinal modulado que será 
aplicado ao filtro mecânico, representado pela curva caracterís-
tica abaixo.

A partir da análise, está correto afirmar:

a) O sinal de saída do filtro mecânico será um AM-SSB, com a 
supressão da faixa lateral superior.

b) Esse sinal corresponde a uma modulação em amplitude com 
dupla faixa lateral e portadora total AM-DSB-FC. 
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c) O filtro mecânico aplicará a maior atenuação na componente 
de frequência igual a 455 kHz, frequência portadora. 

d) O sinal na saída do filtro mecânico, relativo à faixa lateral su-
perior, será atenuado em 10 dB, correspondente ao fator de 
ondulação.

e) A faixa lateral selecionada pelo filtro exige uma nova filtra-
gem para atender aos padrões de rejeição da faixa lateral in-
desejável.
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QUESTÃO 27
 
Observe a ilustração do processo de propagação por ondas io-
nosféricas, considerando a característica ondulatória da luz e o 
comportamento de propagação das ondas eletromagnéticas.

Nesse caso, o processo de reflexão ionosférica ocorre a partir de

a) refrações sucessivas no interior da ionosfera. 

b) difração no limite inferior da camada ionosférica.

c) interferência entre pontos de densidade crescente.

d) atenuações parciais na região de máxima densidade. 

e) reflexão especular no limite superior da camada ionosférica.
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QUESTÃO 28

Analise os diagramas esquemáticos e de tempo abaixo.

O circuito é um

a) registrador de deslocamento com entrada e saída seriais – 
SISO.

b) contador Johnson, utilizando a saída invertida do último flip-
flop, tipo D.

c) contador em anel de 4 bits, de módulo 4, utilizando três flip-
flop, tipo JK.

d) contador crescente/decrescente síncrono, definido pelo esta-
do lógico do sinal de controle.

e) contador assíncrono ondulante de 4 bits com o clock atuando 
sobre todos os flip-flop.
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QUESTÃO 29

Analise as seguintes afirmativas, referentes às classes de amplifi-
cação, e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

(    ) Na classe A, o dispositivo opera 360º do sinal de entra-
da e fornece uma amplificação linear.

(    ) Na operação em classe B, obtém-se a máxima eficiência 
na amplificação de sinal de alta frequência.

(    ) A operação em classe D é caracterizada pela utilização 
de circuitos sintonizados na saída dos amplificadores de 
áudio.

(    ) Na operação em classe C, o sinal de saída é obtido a 
partir da restauração de um pulso de corrente.

(    ) Na classe B, escolhe-se o ponto de operação no centro 
da reta de carga CC, evitando-se a distorção de cruza-
mento.

A sequência correta é

a) F, F, V, V, V.

b) F, F, V, F, V.

c) F, V, V, F, F.

d) V, F, F, V, F.

e) V, V, F, F, V.
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QUESTÃO 30

Observe a curva característica v-i abaixo.

Essa curva característica descreve o funcionamento de um

a) BJT.

b) UJT. 

c) SCR. 

d) GTO.

e) TRIAC.
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QUESTÃO 31

Analise a representação fasorial abaixo.

Essa representação retrata

a) um circuito RL paralelo, tendo como referência a tensão com 
fase inicial ϕv. 

b) a aplicação do método de análise de Maxwell, onde a tensão 
na malha é única e igual a V.

c) um circuito RC série, onde a soma das correntes I1 e I2 é igual 
à corrente total I no circuito. 

d) a Lei de Kirchhoff, onde a soma fasorial das tensões nos dispo-
sitivos é igual à tensão fasorial do gerador.

e) um circuito RLC paralelo em que o ângulo ϕ+ descreve a dife-
rença de fase entre a indutância e a capacitância desse circuito.
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QUESTÃO 32

Analise o circuito elétrico abaixo.

A tensão e a corrente no ponto A são, respectivamente, iguais a 

a) +3,50 V e 70,0 mA.

b) +1,75 V e 17,5 mA.

c) –1,50 V e 15,0 mA.

d) –7,00 V e 35,5 mA.

e) –11,00 V e 220 mA.
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QUESTÃO 33
 
Observe a tela deste osciloscópio de duplo traço, analisando os 
sinais apresentados.

Considerando os cursores como referência e ω = 1000π, as ten-
sões instantâneas desses sinais são, respectivamente,

a) VA(t) = 10 cos (2ωt) e VB(t) = 5 sen (ωt+π) V

b) VA(t) = 10 sen (2ωt) e VB(t) = 5 sen (ωt+π) V

c) VA(t) = 5 cos (2ωt+ π/4) e VB(t) = 5 cos (ωt) V

d) VA(t) = 5 sen (2ωt+π/2) e VB(t) = 10 sen (ωt) V

e) VA(t) = 1 sen (2ωt+ π) e VB(t) = 5 sen (ωt+π/2) V
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QUESTÃO 34

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, identificando 
corretamente os condutores, segundo a norma NBR 5410.

COLUNA I COLUNA II

1- Neutro – N (   ) Azul-claro com anilas verde-amarelo

2- De proteção – PE (   ) Vermelho

3- Com função PEN (   ) Preto

4- Fase – F (   ) Azul-claro

5- Retorno – R (   ) Verde-amarelo ou verde

A sequência correta é

a) 1, 3, 2, 4, 5.

b) 2, 1, 3, 5, 4.

c) 3, 4, 5, 1, 2.

d) 4, 2, 1, 5, 3.

e) 5, 4, 2, 3, 1.
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QUESTÃO 35

Observe, na COLUNA I, as curvas de torque-velocidade para mo-
tores de indução de gaiola. Em seguida, numere a COLUNA II, 
identificando cada curva com as classes desses motores, segundo 
a NEMA.

COLUNA I COLUNA II

(   ) Classe A

(   ) Classe B

(   ) Classe C

(   ) Classe D

A sequência correta é

a) 1, 2, 3, 4.

b) 2, 3, 4, 1.

c) 3, 1, 2, 4.

d) 3, 2, 4, 1.

e) 4, 3, 1, 2.
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QUESTÃO 36

Analise o quadro abaixo onde estão relacionadas as vantagens de 
uma fonte sustentável de geração de energia elétrica.

• Utiliza uma fonte renovável de energia;

• Viabiliza o uso de outras fontes renováveis;

• Contribue para manter mais puro o ar;

• Ajuda a combater as mudanças climáticas;

• Promove a segurança energética;

• Eleva a confiabilidade e a estabilidade do sistema elétrico;

• Significa energia limpa para hoje e amanhã.

Essas vantagens caracterizam a geração de energia

a) Eólica.

b) Biogás.

c) Biomassa. 

d) Fotovoltaica.

e) Hidrelétrica.
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QUESTÃO 37
 
Utilizando o Método do Mapa de Karnaugh, determine a expres-
são simplificada desta equação lógica, representada a seguir.

A expressão correta é:

a) S = CD + AB

b) S = AB + ACD

c) S = AC + ACB + BD

d) S = CD + AB + ABCD

e) S = BD + ACD + ABCD
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QUESTÃO 38

Analise as seguintes afirmativas, referentes aos sensores de pro-
ximidade, utilizados como dispositivos de entrada dos controla-
dores lógicos programáveis, e marque (V) para verdadeiro ou (F) 
para falso.

(   ) Nos sensores indutivos, seu alcance independe do tama-
nho do alvo em relação à face ativa e dos diferentes tipos 
de metais.

(   ) Nos sensores capacitivos, materiais com pequena constan-
te dielétrica podem ser detectados por barreiras que pos-
suam materiais com grandes constantes dielétricas.

(   ) Nos sensores ópticos para a detecção do feixe de luz, o 
fototransistor ou fotodiodo são os mais utilizados pela ro-
bustez, em estado sólido, proporcionando uma variação 
de corrente.

(   ) Os sensores por feixe retrorreflexivo são complexos na ins-
talação, apresentando baixa sensibilidade e alcance maior 
que o de feixe transmitido.

(   ) Nos sensores ultrassônicos, empregando a frequência de 
5 MHz, o tamanho e o material do alvo, acusticamente 
absorventes, proporcionam uma ampliação da distância 
sensora.

A sequência correta é

a) F, F, V, F, F.

b) F, V, F, V, V.

c) F, V, V, F, V.

d) V, F, V, V, F.

e) V, V, F, V, V.
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QUESTÃO 39
 
Analise os circuitos de força e comando abaixo.

Após essa análise, é correto afirmar:

a) O processo de aceleração do motor ocorre em três estágios, 
sendo que K4 sela e desenergiza os demais relés temporizados.

b) Os contatos auxiliares de K1 a K4 foram utilizados com a função 
de retardo na temporização durante a frenagem do motor. 

c) Ocorrendo problemas de sobrecarga ou se um dos fusíveis F3 
queimar, o motor para, porque desliga o circuito de comando. 

d) As lâmpadas sinalizam os seguintes eventos: H1 – motor em 
sobrecarga; H2 – motor desligado; H3 – sub tensão na alimen-
tação.

e) O motor parte com torque mínimo, velocidade elevada ao pul-
sar S1, porque se energiza K1 e todo o conjunto de resistên-
cias está desconectado do rotor.
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QUESTÃO 40

Analise o quadro abaixo em que se relacionaram as vantagens de 
um dispositivo utilizado nos reservatórios de circuitos hidráulicos.

• Evita a turbulência no tanque;

• Ajuda a separar o ar do fluído;

• Permite o assentamento de materiais estranhos;

• Ajuda a dissipar o calor por meio das paredes do tanque.

Nesse caso, trata-se do(a)

a) Filtro.

b) Dreno. 

c) Sucção. 

d) Retorno.

e) Chicana.
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QUESTÃO 41
 
Analise o circuito hidráulico de uma prensa quando se faz neces-
sária a aplicação de elevada força e vazão.
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Após análise, pode-se afirmar:

a) Acionadas as bombas, o carregamento do acumulador ocorre 
até a pressão regulada no pressostato P1.

b) As válvulas Vd1 e Vd3 são do tipo restrição variável, sendo con-
troladas por servomecanismos eletroeletrônicos.

c) O circuito não utiliza válvulas de segurança, porque a pressão, 
em todas as linhas, é controlada por pressostatos.

d) O circuito utiliza duas válvulas de controle direcional de duas 
vias e duas posições com acionamento e retorno por solenoi-
de.

e) O pistão será distendido em baixa velocidade, porque sua ali-
mentação ocorre por meio da bomba de baixa pressão e alta 
vazão.
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QUESTÃO 42

Numere de 1 a 10, identificando os componentes de uma central 
de tratamento e armazenamento de ar comprimido, representa-
da esquematicamente.

(   ) By pass
(   ) Resfriador posterior
(   ) Entrada de água
(   ) Válvula de segurança
(   ) Purgador
(   ) Separador de condensados
(   ) Manômetro
(   ) Secador
(   ) Saída do compressor
(   ) Linha principal
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A sequência correta é

a) 1, 10, 6, 8, 5, 3, 7, 4, 9, 2.

b) 2, 4, 7, 5, 10, 9, 6, 3, 1, 8.

c) 4, 9, 3, 7, 5, 2, 10, 1, 6, 8.

d) 5, 7, 10, 9, 4, 1, 3, 2, 8, 6.

e) 9, 5, 6, 3, 7, 4, 1, 2, 8, 10.

QUESTÃO 43

Analise a configuração de um tipo de sensor de deslocamento, 
utilizado na indústria.

Nesse caso, refere-se a um sensor de deslocamento

a) por efeito Hall. 

b) magnetorresistivo.

c) indutivo, de relutância variável.

d) capacitivo, por variação da área.

e) capacitivo, por variação no dielétrico. 
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QUESTÃO 44
 
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando a 
cor da pintura de cada tubulação à sua aplicação, segundo a nor-
ma DIN/ISSO 1929/78.

COLUNA I COLUNA II
1- Amarelo (   ) Utilizado em tubulações que operam 

com pressão normal do sistema.

2- Azul (   ) Indica que a pressão do sistema foi in-
tensificada.

3- Branco (   ) Tubulações ou linha de comando, pilo-
tagem ou pressão reduzida.

4- Laranja (   ) Indica linha com passagem de fluxo res-
tringida ou controlada.

5- Verde (   ) Fluxo em descarga, escape rápido.

6- Vermelho (   ) Indica sucção ou dreno.

7- Violeta (   ) Fluído inativo.

A sequência correta é

a) 1, 5, 2, 4, 7, 3, 6.

b) 2, 4, 6, 5, 7, 3, 1.

c) 3, 2, 1, 7, 5, 4, 6.

d) 6, 7, 4, 1, 2, 5, 3.

e) 7, 6, 3, 5, 4, 1, 2.
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QUESTÃO 45

Analise o seguinte diagrama de blocos de um sistema de controle.

Nesse sistema, empregou-se a(s) estratégia(s) de controle

a) de relação.

b) derivativa.

c) realimentação de estados.

d) realimentação e em cascata.

e) antecipatório e de realimentação.
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QUESTÃO 46
 
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, identificando 
cada ruído à sua caracterização.

COLUNA I COLUNA II
1 – Burst (   ) Gerado pela agitação dos elétrons em 

condutor, desaparecendo no zero ab-
soluto.

2 – Interferência (   ) Recebido com o sinal original, às vezes 
gerado dentro do próprio transdutor 
sensor, indistinguível um do outro.

3 – Térmico (   ) Caracterizado por pulsos discretos de 
alta frequência, relacionado à imper-
feição nos materiais semicondutores.

4 – Avalanche (   ) Originário em fenômenos naturais ou 
relacionado aos acoplamentos com 
outros equipamentos elétricos da sua 
vizinhança.

5 – Transmitido (   ) Aparece quando uma junção pn opera 
no modo de condução reversa.

A sequência correta é

a) 1, 4, 3, 2, 5.

b) 2, 4, 5, 1, 3.

c) 3, 5, 1, 2, 4.

d) 4, 3, 2, 5, 1.

e) 5, 1, 4, 3, 2.
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QUESTÃO 47
 
Observe o fluxograma de tubulação e instrumentação de um vaso 
separador de produção.

Nesta instalação,

a) a pressão do separador pode ser verificada por meio de um 
visor externo.

b) duas válvulas, uma de pressão e outra de nível, atuam nas sa-
ídas do separador.

c) uma chave de nível alto atua sobre um controlador de nível e 
sobre um alarme sonoro. 

d) duas válvulas de segurança de nível controlam a saída da água 
produzida no sistema. 

e) dois transmissores de temperatura atuam, diretamente, na 
válvula diferencial de velocidade.
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QUESTÃO 48

Analise as seguintes afirmativas, relacionadas a pilhas, baterias e 
lâmpadas fluorescentes, utilizadas frequentemente nos laborató-
rios das instituições de ensino, e marque (V) para verdadeiro ou 
(F) para falso.

(   ) Os consumidores finais efetuarão a devolução, após o 
uso, aos fabricantes e importadores para incineração.

(   ) Para esses produtos, é obrigatória a implementação de 
sistemas de logística reversa.

(   ) Os fabricantes e os importadores darão destinação am-
bientalmente adequada a esses produtos e a suas emba-
lagens.

(   ) O serviço público de limpeza urbana recolherá esses pro-
dutos, após o uso, descartando-os em aterro sanitário.

A sequência correta é 

a) F, F, V, F.

b) F, V, V, F.

c) V, F, F, V.

d) V, V, F, F.

e) V, V, V, V.
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QUESTÃO 49
 
Na instalação elétrica de um laboratório, fez-se a separação das 
funções de neutro e proteção, empregando-se condutores sepa-
rados.

Nessa forma de execução do aterramento de proteção, utilizou-
se um esquema

a) IT.

b) TT. 

c) TN – C.

d) TN – S. 

e) TN – C – S.
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QUESTÃO 50
 
Observe, na figura abaixo, uma máquina-ferramenta utilizada 
para afiar ferramentas e reduzir as dimensões de peças.

A utilização dessa máquina-ferramenta requer o uso do EPI:

a) Macacão. 

b) Braçadeira.

c) Óculos especiais. 

d) Luva anti-estática.

e) Luva de cano longo.
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IFRJ / TA
Concurso Público 2016

Folha de Respostas
(rascunho)

Conhecimentos 
Específicos

A26. B C D E

A27. B C D E

A28. B C D E

A29. B C D E

A30. B C D E

A21. B C D E

A22. B C D E

A23. B C D E

A24. B C D E

A25. B C D E

Língua 
Portuguesa

A01. B C D E

A02. B C D E

A03. B C D E

A04. B C D E

A05. B C D E

A06. B C D E

A07. B C D E

A08. B C D E

A36. B C D E

A37. B C D E

A38. B C D E

A39. B C D E

A40. B C D E

A

A

41.

49.

B

B

C

C

D

D

E

E

A

A

42.

50.

B

B

C

C

D

D

E

E

A43. B C D E

A44. B C D E

A45. B C D E

A46. B C D E

A47. B C D E

A48. B C D E

Legislação

A31. B C D E

A32. B C D E

A33. B C D E

A34. B C D E

A35. B C D E

A09. B C D E

A10. B C D E

A11. B C D E

A12. B C D E

A13. B C D E

A14. B C D E

A15. B C D E

A16. B C D E

A17. B C D E

A18. B C D E

A19. B C D E

A20. B C D E

Informática 
Básica




