Concurso Público para provimento de cargo efetivo de Docentes
Edital 11/2015 – ENGENHARIA ELÉTRICA
Campus Muriaé

Questão 01 O fenômeno chamado de indução eletromagnética surge quando há variação do fluxo
magnético através de um circuito. Considere o ímã posicionado próximo ao eixo de uma
espira metálica, conforme ilustra a Figura 1, e assinale a alternativa INCORRETA.

S

N

Figura 1: Ímã próximo de uma espira metálica.

a) Quando a espira e o ímã se movimentam na mesma direção, porém em sentidos opostos, a força
eletromotriz induzida é nula.
b) A aproximação do polo norte do ímã provoca o surgimento do polo norte na face da espira voltada
ao ímã, fazendo-o repelir o objeto em aproximação.
c) A corrente elétrica induzida na espira será nula, quando o fluxo magnético que atravessa a espira
for constante.
d) A aproximação do ímã induzirá na espira uma força eletromotriz. Como a espira representa um
circuito elétrico fechado, teremos a circulação de corrente elétrica induzida na espira.
e) Será induzida uma corrente elétrica na espira sempre que houver aproximação ou afastamento do
ímã.
Questão 02 Considere as afirmações abaixo sobre magnetismo.
I - Em um ímã permanente, as linhas de indução saem do polo norte e vão para o polo sul,
independentemente de estarem na parte interna ou externa do ímã.
II - A divisão sucessiva de um ímã resulta em peças com polos norte e sul, mostrando que os
polos magnéticos não podem ser isolados.
III - Na parte interna de um solenoide longo percorrido por corrente contínua, as linhas de indução
do campo magnético são retas paralelas ao eixo do solenoide.
Das afirmações acima, pode-se concluir que:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I e II são corretas.
apenas I e III são corretas.
apenas II e III são corretas.
I, II e III são corretas.
todas estão incorretas.
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Questão 03 Amplificador operacional ideal é um amplificador com ganho de malha aberta infinito,
resistência de entrada infinita e resistência de saída nula. Diante da análise do circuito da
Figura 2, pode-se concluir que:

Figura 2: Circuito com amplificador operacional.

a) trata-se de um amplificador inversor, cujo ganho de tensão é Av =

!!
!!

!

= (1 + ! ! )

b) trata-se de um amplificador não inversor, cujo ganho de tensão é Av =
c) trata-se de um amplificador não inversor, cujo ganho de tensão é Av =
d) trata-se de um amplificador inversor, cujo ganho de tensão é Av =

!!
!!

e) trata-se de um amplificador diferencial, cujo ganho de tensão é Av =

!!
!!
!!
!!

!

!

= (1 + ! ! )
!

!!

= (1 − ! )
!

!!

= (1 − ! )

!!
!!

!

!

= (1 − ! ! )
!

Questão 04 A impedância Z de um circuito é a razão da tensão fasorial V pela corrente fasorial I, medida
em Ohms. A admitância Y é o recíproco da impedância, medida em Siemens. Assinale a
alternativa que representa, CORRETAMENTE, a admitância de entrada (Yequi) para o
circuito da Figura 3:

Yequi

Figura 3: Circuito elétrico para cálculo da admitância.

a) Y!"#$ =

!
!

!! !!! !"!! !
!!

b) Y!"#$ = −

!
!

!! !!! !"!! !
!!

!

c) Y!"#$ = R! + L! (jWR ! + ! )
!

!

d) Y!"#$ = −(R! + L! jWR ! + ! )
!

!

e) Y!"#$ = R! − L! (jWR ! + ! )
!
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Questão 05 Sabe-se que os motores síncronos podem ser operados sobre-excitados, com a finalidade de
fornecer potência reativa Q para um sistema de Potência. Se uma instalação industrial possui
um motor síncrono com potência nominal de 10,0 MVA, e consome 8,0 MW para acionar
uma carga mecânica, qual será a máxima quantidade de potência reativa que ele poderá
fornecer ao sistema, nessa condição, sem ultrapassar seu valor nominal de potência
aparente?
a)
b)
c)
d)
e)

2,0 MVAr
4,0 MVAr
6,0 MVAr
8,0 MVAr
10,0 MVAr

Questão 06 Um motor de indução trifásico de 5 CV, 440 V, 4 polos, 60 Hz e ligado em Y, tem um
escorregamento de plena carga de 5%. A velocidade de rotação desse motor à plena carga
vale:
a)
b)
c)
d)
e)

3420 rpm.
1710 rpm.
1024 rpm.
855 rpm.
720 rpm.

Questão 07 Um transformador ideal monofásico possui tensão no primário de 220 V e tensão no
secundário de 44 V. Sendo a bobina do primário constituída por 1200 espiras, o número de
espiras da bobina do enrolamento secundário é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

240 espiras.
264 espiras.
980 espiras.
1420 espiras.
6000 espiras.

Questão 08 Considerando
CORRETA:
•
•
•

as características técnicas das três lâmpadas abaixo, assinale a alternativa
Lâmpada a vapor metálico de 400W / 28000lm.
Lâmpada fluorescente de 15W / 900lm.
Lâmpada mista 160W / 3200lm.

a)
b)
c)
d)

A lâmpada a vapor metálico possui eficiência menor do que a lâmpada mista.
A lâmpada mista possui fluxo luminoso maior do que a lâmpada a vapor metálico.
A lâmpada fluorescente possui menor fluxo luminoso e menor rendimento do que a lâmpada mista.
A lâmpada mista consome mais potência que a lâmpada fluorescente, e a sua eficiência é maior que
a lâmpada fluorescente.
e) A lâmpada a vapor metálico consome mais potência que a lâmpada fluorescente, e a sua eficiência é
maior que a lâmpada fluorescente.
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Questão 09 Assinale a alternativa que representa o sistema de aterramento da Figura 4.
L1

L2
L3
N
PE

ATERRAMENTO DA
ALIMENTAÇÃO

MASSAS

MASSAS

Figura 4: Sistema de aterramento.

a)
b)
c)
d)
e)

TT
IT
TN-C
TN-S
TN-C-S

Questão 10 O sensor de proximidade é um circuito eletrônico capaz de detectar a aproximação de peças,
fluidos, componentes, elementos de máquinas etc. Qual sensor é utilizado para detectar a
aproximação de metais?
a)
b)
c)
d)
e)

sensor indutivo
sensor capacitivo
sensor fotoelétrico
sensor de temperatura
sensor de pressão

Questão 11 Os dispositivos elétricos são componentes do sistema automatizado que recebem comandos
do circuito elétrico de controle e acionam as máquinas elétricas. Qual dispositivo tem a
função de proteger o circuito contra sobrecarga usando o princípio da dilatação linear de
duas lâminas bimetálicas?
a)
b)
c)
d)
e)

fusível
disjuntor magnético
contator
chave seccionadora
relé de sobrecarga
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Questão 12 Em um sistema automatizado, os principais tipos de atuadores são, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

cilindros.
servomotores.
motores de passo.
pressostatos.
motores CA.

Questão 13 No que se refere às redes de distribuição de energia elétrica, NÃO podemos afirmar:
a) A rede primária faz parte da rede de distribuição aérea de energia elétrica, sendo um conjunto de
linhas elétricas com equipamentos e materiais diretamente associados, destinados à distribuição de
energia elétrica em alta tensão.
b) Radial simples e radial com recurso são sistemas que fazem parte da configuração básica da rede
primária.
c) A rede secundária ou rede de baixa tensão é energizada pelo primário dos transformadores de
distribuição.
d) A rede secundária deverá ser projetada no sistema radial, evitando-se que o mesmo consumidor seja
atendido ao mesmo tempo por dois ou mais transformadores. Não poderá haver cruzamento de
secundários de transformadores diferentes.
e) As partes componentes de um circuito primário são o tronco de alimentador e o ramal de
alimentador.
Questão 14 Referindo-se às usinas hidroelétricas, NÃO podemos afirmar:
a) As usinas de acumulação possuem bacia de acumulação de grande capacidade, permitindo operação
com regularidade durante todo ano, salvo as intempéries climáticas.
b) As usinas a fio d´água são aquelas que operam sem reservatórios, utilizando a vazão primária do
rio, que é a vazão disponível sem regularização.
c) Reversíveis são usinas que geram energia elétrica para satisfazer a carga máxima. Durante as horas
de demanda reduzida, a água é bombeada de um represamento no canal de fuga para um
reservatório a montante para posterior utilização.
d) Derivação é uma classificação das usinas a fio d`água, onde a água do rio é conduzida por uma
tubulação ou túnel até a chaminé de equilíbrio, da qual partem as tubulações até as turbinas.
e) Como exemplos de componentes de uma central hidroelétrica, podemos citar as barragens, a casa
de máquinas e os condutos de adução.
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Questão 15 A Figura 5 apresenta um circuito com um transistor com ligação Coletor Comum. Sabendo
que 𝑉!" = 0,7 𝑉 e 𝑉!" = 10 𝑉, calcule o ganho de corrente aproximado para β.
12 V
400 kΩ

470 Ω

β

Figura 5: Circuito com um transistor com ligação Coletor Comum.

a)
b)
c)
d)
e)

100
150
300
450
500

Questão 16 A Figura 6 apresenta um retificador de meia onda com filtro de entrada com capacitor.
Calcule a tensão de pico 𝑉! na carga.
10:1
Si
127 V
60 Hz

50 µF

1 kΩ

VO

Figura 6: Retificador de meia onda com filtro de entrada com capacitor.

a)
b)
c)
d)
e)

12 V
12,7 V
17,3 V
17,9 V
20 V
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Questão 17 Determine a expressão lógica simplificada de S da Tabela 1.
Tabela 1: Tabela verdade.
A B C S
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 0
a)
b)
c)
d)
e)

S = AB + BC
S = AB + BC
S = AC + BC
S = AC + BC
S = AC + BC

Questão 18 Deseja-se projetar um regulador buck, com uma tensão de entrada 24 𝑉 e a tensão média
requerida de saída 15 𝑉. A ondulação de tensão de saída de pico a pico é 20 𝑚𝑉. A
frequência de chaveamento é 20 𝑘𝐻𝑧. A ondulação de corrente do indutor é limitada a
0,8 𝐴 de pico a pico. Calcule a razão cíclica.
a)
b)
c)
d)
e)

0,22
0,33
0,62
1,24
1,60

Questão 19 Em análise da potência CA, NÃO podemos afirmar:
a) Uma carga resistiva (R) absorve potência o tempo todo, enquanto que uma carga reativa (L ou C)
não absorve potência média.
b) Para a máxima transferência de potência média, a impedância de carga ZL deve ser igual ao
conjugado complexo da impedância de Thevenin ZTh.
c) O valor eficaz de uma corrente periódica é o valor da corrente CC que transmite a mesma potência
média em um resistor.
d) O fator de potência é o seno da diferença de fase entre a tensão e a corrente. Ele também é o ângulo
da impedância de carga.
e) A potência complexa (em VA) é o produto do fasor tensão rms pelo conjugado complexo do fasor
corrente rms. Enquanto grandeza complexa, sua parte real é a potência real P, e sua parte imaginária
é a potência reativa Q.
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Questão 20 Para os circuitos trifásicos, NÃO podemos afirmar:
a) As tensões de fase balanceadas são iguais em amplitude e fora de fase, uma das outras, em 120o.
b) A sequência de fase é a ordem no tempo na qual as tensões passam por seus respectivos valores
máximos.
c) Carga balanceada é aquela na qual as impedâncias de fase são iguais em amplitude e defasadas de
120o.
d) Um sistema Y-Y balanceado é um sistema trifásico com uma fonte balanceada em Y conectada a
uma carga balanceada em Y.
e) Um sistema desbalanceado tem como origem fontes de tensões desbalanceadas ou cargas
desbalanceadas.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - COPESE

Pag. 8 de 8

