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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

CONCURSO PÚBLICO
DOCENTE

Edital 78/2018

Área:

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 19 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candida-
to, depois de entregar seu caderno de prova e seu 
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato 
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo 
deverá assinar termo de desistência, declarando sua 
desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 19 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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 QUESTÃO 21 

O esquema ilustrado a seguir mostra a base para a realização da leitura do deslocamento angular (θ) de 
uma junta rotacional de um robô industrial por meio de um microcontrolador.  Para tanto, utiliza-se um 
potenciômetro elétrico como sensor de posição, sendo o seu eixo acoplado ao Motor DC da referida junta. A 
tensão elétrica do potenciômetro varia na faixa de 0 Vdc a 10 Vdc à medida que o eixo do motor se desloca, a 
junta posiciona-se em 216º. Nessa situação, indique o byte resultante na saída do conversor analógico/
digital do microcontrolador.

(A) 00000111
(B) 00000110
(C) 00001000
(D) 00001010
(E) 00000101

V
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 QUESTÃO 22 

Calcule a capacitância equivalente entre A e B. Todas as capacitâncias são iguais a 1μ [F].

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 QUESTÃO 23 

Em um hipotético projeto de um robô, os engenheiros concluíram a lógica de funcionamento de três 
motores (M1, M2 e M3) pela seguinte função booleana:  Todavia, por 
questões de custo, foram obrigados a simplificá-la ao máximo. Dessa forma, assinale a função lógica 
definitiva do projeto.

(A)  

(B)  

(C)  
(D)  
(E)  
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 QUESTÃO 24 

O esquema mostrado a seguir, ilustra a operação de um robô industrial que tem como objetivo, fazer 
desenhos na “Folha”. Para tanto, são usados dois sistemas de coordenadas, “Referência” e “Objeto”, sendo 
os eixos X, Y e Z do “Objeto” paralelos aos seus respectivos eixos do sistema “Referência”.  A ferramenta do 
robô industrial é uma “caneta”, sistema “Objeto”, que está posicionada em (100; 200; 500) em relação ao 
sistema “Referência” e com a respectiva especificação da orientação da ponta da caneta “para cima”. 
Assinale a especificação da orientação da ferramenta “caneta” quando a ponta da mesma estiver “para 
baixo”, perpendicular ao plano da “Folha”.

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
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 QUESTÃO 25 

Indicar a área de trabalho do robô industrial de dois graus de liberdade, sendo o comprimento dos seus 
elos, L1 e L2, iguais a 60 cm e 40 cm, respectivamente. Os valores de θ1 e θ2 variam de 0 a ±180º.

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

 QUESTÃO 26 

Um analisador de energia instalado no ponto de entrada de uma determinada instalação monofásica, 
armazenou sinais de tensão e de corrente elétrica. Por meio dos resultados obtidos, esses sinais foram 
modelados como: v(t) = √2*380*sen(314,16 t) [V] e i(t) = √2*10*sen (314,16 t – 60º) [A].  Dessa forma, 
determine o fator de potência e a potência ativa eficaz da instalação elétrica.

(A)  FP = 0,5 capacitivo; P = 1900 W
(B)  FP = 0,87 indutivo;   P = 3800 W
(C)  FP = 0,71 capacitivo; P = 1900 W
(D)  FP = 0,5 indutivo; P = 1900 W
(E)  FP = 0,87 indutivo; P = 1900 W
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 QUESTÃO 27 

Calcular a corrente elétrica (I) e a tensão elétrica (V12) para o circuito elétrico em corrente contínua e em 
regime permanente.

(A)  2 A; 66 V
(B)  20 A; 68 V
(C)  15,1 A; 30,4 V
(D)  20 A; 48 V
(E)  12,6 A; 30,2 V

 QUESTÃO 28 

Considere que o divisor de tensão do circuito elétrico origina uma tensão elétrica base-emissor (VBE) de 0,7 V 
no transistor (Q1) para a respectiva corrente elétrica de base igual a 2,3 mA que, por sua vez, resulta uma 
corrente elétrica no coletor de Q1. Sendo Hfe = 100; R2 = 100 Ω e V1 = 10 V, determine a resistência R1 e a 
corrente elétrica I. 

(A) 1 mΩ; 239,3 mA
(B) 1 kΩ; 239,3  mA
(C) 1 kΩ; 9,323  mA
(D) 10 kΩ; 239,3  mA
(E) 1  mΩ; 9,323 mA
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 QUESTÃO 29 

Um determinado sistema recebe dois sinais de tensão elétrica, Vx e Vy, em sua entrada, sendo a sua saída 
definida por Vo = 5 Vx + 5 Vy. Para a implementação física desse sistema, o engenheiro projetista utilizou 
amplificadores operacionais ideais e resistores de 1 KΩ e 5 KΩ. Assinale o circuito eletrônico que o 
engenheiro usou no projeto. 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
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 QUESTÃO 30 

Na entrada do CLP existem 4 chaves (liga-desliga) denominadas ch0; ch1; ch2 e ch3 cujos estados (0; 1) são 
armazenados, respectivamente, nos endereços X0; X1; X2 e; X3. Por outro lado, na saída do CLP, existem 4 
lâmpadas identificadas como L0; L1; L2 e; L3 cujos estados (0; 1) estão associados, respectivamente, aos 
endereços Y0; Y1; Y2 e; Y3. Os estados das quatro chaves estão indicados na “Tabela CLP – Estados Entrada”. 
Após a execução do programa Ladder, determine o resultado dos estados das lâmpadas representados na 
“Tabela CLP – Estados Saída”. Ressaltando que o estado “1” é ligado e “0” é desligado.

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
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 QUESTÃO 31 

Considerando as afirmativas abaixo:

Assinale o item que correspondem as afirmativas corretas.

(A)  I, II e III, apenas.
(B)  III e IV, apenas.
(C)  I, III e IV, apenas.
(D)  II, III e IV, apenas.
(E)  I e IV, apenas.

 QUESTÃO 32 

Com a finalidade de identificar a estabilidade de um sistema de controle, emprega-se em geral o método de 
Routh-Hurwitz. Então, considere um sistema a malha fechada com realimentação unitária, cuja função de 
transferência a malha aberta é dada por:

Analise as proposições abaixo em relação a este sistema:

I -  A estabilidade marginal ocorre para K = 10
II -  O sistema é estável para K > 10
III -  O sistema sempre será instável.
IV -  O sistema será estável para K > 0 e K < 10
V -  O polinômio característico para construir a tabela de Routh é dado por  

Assinale o item que correspondem as proposições corretas.

(A)  I, II e III, apenas.
(B)  II, III e V, apenas.
(C)  I, II e V, apenas.
(D)  I, III e V, apenas.
(E)  I, IV e V, apenas
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 QUESTÃO 33 

Dado um sistema de controle de segunda ordem em sua forma padrão, conforme ilustra a figura a seguir, 
as constantes p e q são reais e maiores que zero. É correto afirmar que se a resposta transitória não decai:

(A)  p = 1 e 0 < q < ∞
(B)  0 < p < 1 e 0 < q < 1
(C)  p = 1 e q = 1
(D)  p = 0 e 0 < q < ∞
(E)  0 < p < ∞ e 0 < q < ∞

 QUESTÃO 34 

A transformada Z é um método muito utilizado para resolver equações diferenças. Considerando que a 
transformada Z da resposta (saída), após resolver a equação diferença do sistema a entrada ao degrau 
unitário, seja dada por: 

O valor inicial e final da resposta y[n] são respectivamente:

(A)  0 e ∞
(B)  0 e 1
(C)  1 e 8
(D)  2 e 0
(E)  3/2 e 1/2

 QUESTÃO 35 

Dependendo das características de recuperação reversa e das técnicas de fabricação, os diodos de 
potências podem ser classificados em diodos genéricos, diodos de recuperação rápida e diodo Schottky. As 
características e suas limitações práticas de cada um restringem suas aplicações. Considere as afirmativas a 
seguir:

I - A ação de retificação do diodo Schottky dependem apenas dos portadores majoritários e, como 
resultado, não existem portadores minoritários em excesso para se recombinarem.
II - Os diodos genéricos têm tempo de recuperação de reversa alto, em geral 25 microssegundos e são 
utilizados em aplicações de alta velocidade acima de 1GHz.
III - Os diodos de recuperação rápida têm o tempo de recuperação reversa menor que 5 microssegundos e 
são utilizados em conversores CC-CC e CC-CA, em que a velocidade de recuperação é sempre importante e 
crítica.
IV - A corrente de fuga de um diodo Schottky é menor que a de um diodo de junção pn.
V - Os diodos Schottky são ideais para fontes de alimentação CC de altas correntes e baixas tensões.

Assinale a alternativa correta.

(A) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras.
(B) Somente as alternativas I, III e V são verdadeiras.
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(C) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras.
(D) Somente as alternativas III, IV e V são verdadeiras.
(E) Somente as alternativas II, IV e V são verdadeiras.

 QUESTÃO 36 

Os motores de indução admitem diversos métodos de partida. Um desses métodos é o método de partida 
estrela-triângulo, o qual é muito utilizado nas indústrias. Com relação a esse método podemos afirmar que:

I -  A corrente de partida do motor é reduzida de 1/3 da corrente nominal.
II -  A tensão da rede necessita coincidir com a tensão em triângulo do motor.
III -  O método não suaviza os efeitos negativos proporcionados pela corrente elétrica durante a partida.
IV -  Torque de partida é reduzido para 1/3 do torque nominal.
V -  O método necessita de uma única chave contatora e um único temporizador.

Está correto o que se afirma em.

(A)  I, II e IV, apenas.
(B)  I, III e V, apenas.
(C)  II, IV e V, apenas.
(D)  II, III e IV, apenas.
(E)  III, IV e V, apenas.

 QUESTÃO 37 

Os dispositivos a corrente diferencial-residual, abreviadamente, dispositivos DR, constituem-se no meio 
mais eficaz de proteção das pessoas e de animais domésticos contra choques elétricos. São os únicos 
equipamentos ativo de proteção contra contatos diretos e, na grande maioria dos casos, o meio mais 
adequado para proteção contra contatos indiretos. Considere as afirmativas a seguir:

I -  Os dispositivos DR detecta a soma fasorial das correntes que percorrem os condutores vivos de um 
circuito em determinado ponto do circuito.
II -  A detecção da corrente pelos dispositivos DR consiste em sentir a presença de uma corrente que circula 
em um único condutor vivo.
III -  Os dispositivos DR não podem ser utilizados em instalações elétricas com grande presença de carga 
eletrônica.
IV -  Os dispositivos DR podem detectar correntes alternadas senoidais, correntes contínuas pulsante e 
correntes contínuas puras.
V -  Em circuitos de instalação elétrica com esquema TN-C, ou seja, que usam condutores PEN, não podem 
ser aplicados dispositivos DR.

Analise as assertivas e marque a alternativa correta.

(A)  I, II e III estão corretas.
(B)  II, III e IV estão corretas.
(C)  I, II e IV estão corretas.
(D)  I, III e IV estão corretas.
(E)  I, IV e V estão corretas.
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 QUESTÃO 38 

Considere a função de transferência,   

onde U(s) e Y(s) é a entrada e a saída do sistema de controle, respectivamente. A representação matricial da 
equação diferencial de estado e da equação de saída do sistema são respectivamente:

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

QUESTÃO 39 

Existe uma quantidade de características relacionadas aos sensores que devem ser levadas em 
consideração no momento da seleção para uma dada aplicação. Relacione a coluna da direita com a coluna 
da esquerda com relação as caraterísticas dos sensores.

 I  Precisão. A. Indica o máximo desvio da função de transferência do sensor de uma 
reta de referência média.

II -  Linearidade. B. Faixa de valores de entrada do sensor.

III -  Exatidão. C. Grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos 
por medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, 
sob condições especificadas.

IV -  Resolução D. Velocidade com que a medida fornecida pelo sensor alcança o valor 
real do processo. Resposta lenta pode prejudicar a eficiência do 
sistema de controle e até impedir que o sistema funcione a contento.

 V  Estabilidade. E. Menor variação incremental do sinal de entrada que resultará em uma 
variação mensurável no sinal de saída.
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Assinale a alternativa correta.

(A)  II-C, III-A e V-E.
(B)  I-D, II-B e III-A.
(C)  III-B, IV-C e V-D.
(D)  I-C, II-A e IV-E.
(E)  I-C, II-A e IV-B.

QUESTÃO 40

Observou-se por meio de um osciloscópio que a forma de onda da corrente conduzida por um determinado 
tiristor é mostrada no gráfico abaixo. O pulso de corrente é repetido durante um intervalo de tempo, T, de 
10 milissegundos e a corrente máxima é de 500 A. A corrente no estado de condução no tiristor e a taxa de 
crescimento da corrente são, respectivamente:

(A)  500 A e 25 A/µs
(B)  499,5 A e 50 A/ms
(C)  499 A e 25 A/µs
(D)  500 A e 25 A/µs
(E)  499 A e 50 A/µs
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