
CADERNO  DE  QUESTÕES  –  Técnico em Eletrotécnica

Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________ Nº de inscrição: _______________________

VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/18
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Exame: 21/01/2018 (domingo), às 13h30min

BOA PROVA!
Gabarito ofi cial

O gabarito o� cial da prova será divulgado a partir das 14 horas 
do dia 22/01/2018, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Prezado(a) candidato(a):
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame.
1. Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste.
2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
3. Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este local,    

levar  consigo este caderno de questões.
4. Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Definitiva. Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos corretamente.  

Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
5. Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no local em que 

há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
6. Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível.
7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado.
8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho.
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de Respostas 

Intermediária, que se encontra no � nal deste caderno de questões.
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha de Respostas 

Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de Respostas 

Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e cheio, 

conforme o exemplo a seguir:

14. Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Definitiva, na sua carteira. Ao término da prova,          
você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Definitiva, devidamente assinada, ao Fiscal.

15. Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular 
(o qual deverá permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não, nas dependências 
do prédio onde o Exame será realizado), radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, máscara, óculos 
escuros, corretivo líquido/� ta ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova.

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo para acesso as vagas remanescentes de 2º módulo, bem como a desobediência          
às exigências registradas na Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a desclassificação do candidato.

17. Será eliminado do Exame o candidato que:
• Não comparecer ao Exame na data determinada;
• Chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30;
• Realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo           
        14 da portaria CEETEPS-GDS no 1951, de 10/11/2017;
• Não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 14 da portaria 
        CEETEPS-GDS no 1951, de 10/11/2017;
• Retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas Defi nitiva;
• Utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e apontamentos durante  
        a realização do exame;
• Retirar-se do prédio em definitivo antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo;
• Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido durante a realização         
        do exame;
• Retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Defi nitiva;
• Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
• Não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame;
• Realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros candidatos durante o 
        período das provas;
• Realizar a prova fora do local determinado pela Etec / Extensão de Etec;
• Zerar na prova teste.

A B D E

Resultado

•  Divulgação da lista de classifi cação geral a 
partir do dia 06/02/2018.



Um Circuito em Série é um circuito cujos 
componentes estão ligados sequencialmente 
numa única malha. Num Circuito em Série, a 
Corrente I, que flui através de cada componente, 
é a mesma, mas a Tensão, V, correspondente aos 
terminais de cada componente pode ser diferente, 
dependendo da Resistência R, que constitui esse 
circuito. 

A Resistência Total RT, de um Circuito em Série, é 
a soma das Resistências de todos os componentes, 
logo, RT = R1 + R2 + … … + Rn.

A figura a seguir representa um circuito em 
série composto de quatro resistores, 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 e 2.

A corrente que circula pelo circuito é igual a:

(A) 6,5 A.

(B) 5,0 A.

(C) 3,5 A.

(D) 1,0 A.

(E) 0,5 A.

Questão 01
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Joel, utilizando os dados obtidos no laboratório de Eletricidade básica, determinou a intensidade do campo 
elétrico, num ponto situado a 6,0 m de uma carga elétrica puntiforme com carga Q = 3,0 µC, imersa no vácuo 

(ko = 9 . 10 9 N . m2
/C2). O valor encontrado foi igual a:

A tensão no resistor de 7 Ω é igual a:

(A) 4,5 V.

(B) 3,5 V.

(C) 2,5 V.

(D) 1,5 V.

(E) 0,5 V.

Questão 02

Questão 03

(A) 950 N/C

(B) 850 N/C 

(C)  750 N/C

(D)  550 N/C

(E)  450N/C

Dado: 
E = ko . 

d 2 

Q 
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As lâmpadas LED foram criadas em 1963 por Nick Holonyac, 
primeiramente, na cor vermelha. Por muito tempo, foram apenas 
utilizadas para a indicação de estado, ou seja, se o aparelho 
eletrônico estava ligado ou desligado. As outras cores: amarela, 
verde, azul e, finalmente, a branca, foram criadas com o passar 
dos anos. O uso dos LEDs, apesar de um custo inicial mais 
elevado, é acompanhado de muitos benefícios, em relação às 
lâmpadas fluorescentes e incandescentes. 

Apesar de mais caras, possuem um custo de manutenção 
reduzido e maior vida útil, dependendo da aplicação, chegando 
a um tempo médio de uso de 50 mil horas. Essas lâmpadas 
duram 10 vezes mais que as fluorescentes e 25 vezes mais que as 
incandescentes. Com o aumento da utilização das lâmpadas de 
LED, espera-se que nos próximos anos ocorra uma economia de 
30% de toda a energia elétrica gerada no Brasil.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 5 a 7.

<http://www.ledstar.com.br> Acesso em: 
18.11.2017. Original colorido. Adaptado. 

O ar condicionado instalado no escritório de Sara_Linda possui potência elétrica equivalente a 3960 W. 
Esse aparelho está ligado a uma rede bifásica de 220V. Determine a corrente que circula no mesmo.

<http://www.temsustentavel.com.br> Acesso em: 19.11.2017. Original colorido.<http://www.temsustentavel.com.br> Acesso em: 19.11.2017. Original colorido.

(A)  15 A

(B)  18 A

(C)  20 A

(D)  25 A

(E)  28 A

Questão 04
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Sabendo-se que a tensão de alimentação desta residência é igual a 110 V, a corrente que circulará em 
cada lâmpada LED de 9 W será igual a:

(A)   95,6 mA

(B)   81,8 mA

(C)   76,5 mA

(D)   54,5 mA

(E)   36,7 mA

Questão 05

Rosângela utilizou na iluminação de uma residência, 15 lâmpadas de LED, sendo 7 lâmpadas com potência de 
9 W e 8 lâmpadas com potência de 5,5 W. Sabendo-se que essas lâmpadas ficam ligadas em média 
5 horas por dia, determine a energia média consumida (KWh) num mês de 30 dias.

(A) 32,55 KWh

(B) 23,05 KWh

(C) 18,08 KWh

(D) 16,05 KWh

(E) 12,03 KWh

Questão 07

Questão 06

Laura Aline está dimensionando a iluminação de uma residência que é alimentada 
por tensão de 120 V, com fusível de entrada no valor 10 A. Assumindo que apenas 
as lâmpadas estarão ligadas, qual o maior número de lâmpadas LED de potência 
igual a 24 W poderão ser ligadas nessa residência, sem que o fusível queime?

(A) 10

(B) 20

(C) 30

(D) 40

(E) 50

Lâmpada LED 24 W 
<http://www.fazis.com.br/> Acesso em: 
16.11.2017. Original colorido.

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)     •   Eletrotécnica 5     



A expressão simplificada resultante da análise do Mapa de Karnaugh a seguir resulta em:

Questão 09

Questão 08

Renata montou o circuito lógico combinacional a seguir, no laboratório de Eletrônica Digital. A função 
desempenhada por este circuito lógico resultou em uma:

(A) Porta NAND

(B) Porta XOR

(C) Porta XNOR

(D) Porta NOR

(E) Porta NOT

(A) A . B

(B) A + B

(C) A

(D) B

(E) A . B + B
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Um resistor de carbono, de potência igual a 1/3 W apresenta a seguinte sequência de cores em seus anéis:  

                                                                                                       . O valor nominal desse resistor será igual a:

(A) 15 KΩ

(B) 27 KΩ

(C) 51 KΩ 

(D) 68 KΩ 

(E) 82 KΩ

Questão 10

Grupo de Resistores 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resistor Acesso em: 16.11.2017. Original 
colorido. Adaptado. 

Leia o texto a seguir para responder às questões 10 e 11.

 Resistores são componentes que têm por finalidade oferecer uma 
oposição à passagem de  corrente elétrica, através de seu material. 
A essa oposição damos o nome de resistência elétrica ou impedância, que 
possui como unidade o ohm. Causam uma queda de tensão em alguma 
parte de um circuito elétrico, porém jamais causam quedas de corrente 
elétrica, apesar de limitar a corrente. Isso significa que a corrente elétrica 
que entra em um terminal do resistor será exatamente a mesma que sai 
pelo outro terminal, porém há uma queda de tensão. Utilizando-se disso, 
é possível usar os resistores para controlar a corrente elétrica sobre os 
componentes desejados.

CINZA VERMELHO LARANJA OURO
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Leia o texto a seguir para responder à questão 12.

A junção p–n tem uma característica peculiar como se nota na figura a seguir, na qual se pode observar a 
curva característica de um diodo comercial, muito utilizado em circuitos eletrônicos. Note a diferença das 
escalas para valores positivos e negativos da corrente e da tensão aplicada. Quando a polarização é reversa, 
a corrente que atravessa a junção é muito pequena apenas de alguns μA (1μA=10–6 A) até a polarização que 
causa a ruptura do diodo em 40 V. Por outro lado, com a polarização direta, a corrente que atravessa a junção 
inicia-se em aproximadamente 20 mA (1 mA = 10–3 A). Nos diodos, a condução elétrica ocorre, na prática, 
apenas em uma direção e são muito utilizados em circuitos retificadores de tensão e/ou para cortar sinais de 
determinada polaridade.
<http://wiki.stoa.usp.br/O_que_s%C3%A3o_semicondutores_e_condutores%3F_LED_e_LDR_s%C3%A3o_semicondutores%3F> Acesso em: 16.11.2017. Adaptado.

Questão 11

Sabendo-se que um resistor de carbono com valor nominal 220 Ω apresenta uma tolerância igual a 5%, determine 
o maior valor admissível para esse resistor.

(A) 209 Ω

(B) 212 Ω

(C) 222 Ω

(D) 231 Ω

(E) 235 Ω
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Então, a tensão necessária para um diodo retificador de silício iniciar a condução na polarização direta é de, 
aproximadamente:

(A)     3,3 V

(B)     1,4 V

(C)     0,7 V

(D) – 1,4 V

(E) – 3,3 V

Questão 13

Leia o texto a seguir para responder à questão 13.

Questão 12

Quais são os principais objetivos da CIPA?

(A) Prevenção de acidentes e promoção da saúde dos trabalhadores.

(B) Prevenção de doenças e promoção de atividades desportivas.

(C) Prevenção de acidentes e doenças do trabalho dos trabalhadores.

(D) Prevenção de acidentes e preservação do local do acidente.

(E) Prevenção de acidentes e doença do trabalho dos empregadores.

A comissão interna de prevenção de acidentes ou simplesmente CIPA trata-se de uma comissão paritária 
constituída por representantes dos empregados (eleitos em escrutínio secreto) e dos empregadores 
(designados pelo empregador), que atua na promoção à segurança e saúde dos trabalhadores. A Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA é regulamentada pela norma regulamentadora no 05, aprovada 
pela Portaria no 3.214, de 08 de junho de 1978 e atualizada pela Portaria SIT no 247, de 12 de julho de 2011 
do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

<http://blog.inbep.com.br/o-que-e-cipa/> Acesso em: 16.11.2017. Original colorido. Adaptado.<http://blog.inbep.com.br/o-que-e-cipa/> Acesso em: 16.11.2017. Original colorido. Adaptado.

VESTIBULINHO (Vagas Remanescentes)     •   Eletrotécnica 9     



Leia o texto a seguir para responder à questão 14.

O sistema binário é a base para a Álgebra booleana, desenvolvida por George 
Boole,  (matemático inglês,1815 – 1864). Ela permite realizar operações 
lógicas e aritméticas usando-se apenas dois dígitos ou dois estados (sim ou 
não, verdadeiro ou falso, tudo ou nada, ligado ou desligado, 1 ou 0). Toda 
a  eletrônica digital  e  computação  estão baseadas nesse sistema binário e 
na lógica de Boole, que permite representar por circuitos digitais (portas lógicas) 
os números, caracteres, bem como realizar operações lógicas e aritméticas. 

Os programas de computadores são codificados sob forma binária e 
armazenados nas mídias (memórias, blu-ray, etc) sob esse formato. No projeto 
de um sistema digital, ao invés de trabalharmos com níveis de tensão trabalha-
se com níveis lógicos, então, no caso do circuito TTL, 0 V será representado por 
“0” e 5 V será representado por “1”.
<http://brasilescola.uol.com.br/informatica/algebra-booleana.htm> Acesso em: 05.12.2017. Adaptado.

A soma dos números 710 com 810 terá como resultado o número binário igual a:

(A) 11112

(B) 11102

(C) 11002

(D) 10012

(E) 10002

George Boole 
<https://tinyurl.com/y8pxq7en> Acesso em: 
05.12.2017.

Questão 14
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Leia o texto a seguir para responder à questão 16.

Questão 15

Questão 16

São EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) utilizados na proteção de membros superiores dos trabalhadores:

(A) calçados de segurança para proteção dos pés contra agentes cortantes e escoriantes.

(B) perneira para proteção da perna contra respingos de produtos químicos.

(C) calça para proteção das pernas contra agentes térmicos.

(D)  luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes.

(E) meias para proteção dos pés contra baixas temperaturas. 

Ao tomar conhecimento desses dados, Regina calculou o montante de energia elétrica produzida por geradores 
eólicos no Brasil no ano 2015. O valor encontrado foi aproximadamente de:

(A) 15,75 TWh.

(B) 18,45 TWh.

(C) 21,56 TWh. 

(D) 25,93 TWh.

(E) 28,85 TWh.

Segundo dados publicados no Balanço Energético 
Nacional de 2016, do Ministério das Minas e Energia, a 
matriz energética brasileira utilizada na produção de 
energia elétrica possui a seguinte composição: usinas 
hidrelétricas 64%, termelétricas 32,5% e eólicas 3,5%, 
totalizando uma produção 615,9 TWh no ano 2015. 

<http://www.cbdb.org.br/informe/img/63socios7.pdf> Acesso em: 16.12.2017. 
Adaptado. 
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Leia a tabela a seguir para responder à questão 17.

A tabela mostrada anteriormente representa a quantidade de emissões de CO2 por MWh gerado no Brasil, 
devido à produção de energia elétrica. Mesmo sendo o país que emite o menor índice de CO2, houve um aumento 
na liberação de CO2 entre os anos de 2013 e 2015. Esse aumento percentual foi, aproximadamente, igual a:

(A) 2,86 %

(B) 3,95 %

(C) 4,18 %

(D) 4,95 %

(E) 5,38 %

<http://www.cbdb.org.br/informe/img/63socios7.pdf> Acesso em: 16.12.2017. Original colorido. Adaptado.

Questão 17
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Simone ligou simultaneamente 10 aquecedores industriais idênticos que consumiram 94 KWh em 4 horas. 
A potência nominal de cada aquecedor é igual a:

Questão 18

Questão 19

<http://abfs.pt/index.php?route=product/
product&path=61_83&product_id=203> Acesso 
em: 18.11.2017. Original colorido.

(A) 2,35 KW

(B) 4,35 KW

(C) 6,45 KW

(D) 8,25 KW

(E) 9,15 KW

Francine é responsável pelo cálculo do consumo em iluminação em um escritório onde estão instaladas 
20 lâmpadas LED’s idênticas, de 24 W cada. Sabendo-se que essas lâmpadas permanecem acesas 8 horas por dia, 
após um mês (30 dias) a razão de R$ 0,25 o KWh, o valor a ser pago será igual a:

(A) R$ 28,80

(B) R$ 30,15

(C) R$ 32,45

(D) R$ 35,85

(E) R$ 36,25
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Em circuitos que são alimentados por corrente alternada, como por 
exemplo, as instalações  elétricas  residenciais, as grandezas elétricas 
são analisadas com o auxílio dos  números complexos, o que facilita 
muito os cálculos.   A relação  V = R . i, estudada em Eletricidade Básica, 
que utiliza números reais, torna-se  V = Z . i, em que  V  é a tensão, 
Z  é a impedância  e  i  é a corrente elétrica, sendo que essas grandezas 
passam a ser  representadas por meio de números complexos.   Para que 
não haja confusão entre  i,  símbolo da corrente elétrica, e  i, unidade 
imaginária utilizada em matemática, os engenheiros elétricos usam j como 
unidade imaginária. Então, a representação algébrica  torna-se a + jb . 
Além disso, usam a notação       para a forma trigonométrica     
                                     do número complexo     . 

<https://waldexifba.wordpress.com/> Acesso em: 19.11.2017. Adaptado.

Leia o texto a seguir para responder às questões 20 e 21.

A soma de duas impedâncias complexas    Z1 = (5 + j4) Ω    e    Z2 = (10 – j4) Ω    é igual a:

(A)           23 Ω

(B)  8 + j10 Ω

(C)  10 – j8 Ω

(D)  8 – j10 Ω

(E)         15 Ω

Uma impedância é dada pela equação   Z = (3 + j4) Ω   na forma cartesiana. Calculando o valor do módulo dessa 

impedância, obteremos um valor igual a:

(A)  3 Ω

(B)  4 Ω

(C)  5 Ω

(D)  6 Ω

(E)  7 Ω

Questão 21

Questão 20

| (cosθ + i sin θ )| ω 
| <θ | ω 

ω 
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A Lei de Ohm, assim designada em homenagem ao 
seu formulador, o físico alemão Georg Simon Ohm (físico 
e matemático alemão, 1789 –1854), afirma que, para 
um condutor mantido à temperatura constante, a 
razão entre a  tensão  entre dois pontos e a  corrente 
elétrica  é constante. Essa constante é denominada 
de  resistência elétrica. A resistência elétrica de um 
condutor homogêneo de secção transversal constante 
é diretamente proporcional ao seu comprimento 
e inversamente proporcional à sua área de secção 
transversal e depende do material do qual ele é feito, e 
pode ser expressa da seguinte forma:

Leia o texto a seguir para responder à questão 22.

Questão 22

Larissa calculou o valor da resistência de um fio de cobre ( ρ = 1,72 .10 – 8 Ω . m) de comprimento 1 Km e seção 
transversal igual a 4 .10 –6 m2. O valor encontrado foi aproximadamente igual a: 

(A) 1,72 Ω

(B) 2,30 Ω

(C) 3,45 Ω

(D) 4,30 Ω

(E) 4,45 Ω

<https://tinyurl.com/y9ga-
6jhq> Acesso em: 19.11.2017. 

Onde ρ (letra grega Rô) representa a resistividade elétrica do condutor usado 
e a sua unidade de medida é dada em Ω . m no SI, L o comprimento do condutor 
em metros e A a área de sua seção transversal em m2.

ρ 
L
AR =

Desconsidere as variações 
de temperatura
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Microsoft Office 2019 é anunciado para o próximo ano

Questão 23

Leia o texto a seguir para responder às questões 23 e 24.

A Microsoft anunciou recentemente o update que fará no pacote 
Microsoft Office, turbinando-o com novas funcionalidades e 
deixando-o mais ágil e portátil para seus usuários. A nova suíte de 
aplicativos para escritório da Microsoft, o pacote Office 2019, deve 
chegar ao mercado a partir de julho de 2018 e já está criando milhões 
de expectativas no público alvo. O Office 2019 é um projeto inovador 
e arriscado, já que se trata de uma plataforma que disponibilizará 
também a versão “na nuvem”, o que pode agradar muitos usuários, 
mas pode deixar muitos outros desconfiados em relação à segurança 
e confiabilidade do serviço, problema que a Microsoft resolve com 
muito profissionalismo colocando a suíte com uma segurança a nível 
exemplar.

<https://blog.cursormirai.com.br/microsoft-office-2019-e-anunciado-para-o-proximo-ano/> Acesso em: 
19.11.2017. Original colorido. Adaptado.

Ana Cristina está elaborando uma apresentação compostas por slides, em sua finalização do Trabalho de Conclusão 
de Curso. Dentro do pacote Office, o programa utilizado para a criação dessa apresentação foi o:

(A) Inventor.

(B) Access.

(C) Corel Draw.

(D) Excel.

(E) Power Point.
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Ao digitar sua monografia no aplicativo WORD do pacote Microsoft Office, Sara_Linda digitou várias vezes a 

sequência de teclas                              . A instrução realizada foi:

(A) Salvar arquivo

(B) Fechar arquivo

(C) Copiar arquivo

(D) Selecionar tudo

(E) Desfazer instrução

Questão 24

Questão 25

Leia o texto a seguir para responder às questões 25 a 27.

A figura a seguir representa um retificador de onda completa, utilizando diodos de silício.

A tensão resultante na saída (carga) será obtida por um sinal:

(A) Alternado pulsante com ondulação

(B) Contínuo com ondulação desprezível

(C) Alternado sem ondulação mensurável

(D) Alternado com espúrios do transformador

(E) Contínuo pulsante sem filtro capacitivo

+
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Para o semiciclo positivo, quais diodos estão em polarização direta, isto é, em condução?

(A) D3 e D4

(B) D6 e D5

(C) D4 e D6

(D) D3 e D5

(E) D4 e D5

Questão 28

Questão 27

Questão 26

O transformador utilizado é ideal (sem perdas) e tem uma relação de espiras N1/ N2 = 12/1. Ao aplicarmos 
uma tensão alternada, em Ventrada de valor 100 V, a tensão nos terminais do secundário desse transformador 
será aproximadamente igual a:

(A)   8,33 V

(B)   8,76 V

(C)   9,00 V

(D) 10,45 V

(E) 12,00 V

A figura a seguir apresenta quatro portas lógicas, amplamente utilizadas em circuitos digitais. A sequência para a 
identificação das funções dessas portas lógicas está corretamente representada na alternativa:

(1) (2) (3) (4)

(A) OR AND XOR NOT

(B) XOR NAND OR XNOR

(C) NOR AND NOT NOT

(D) NOT NAND NOR XNOR

(E) NOR AND OR NOT

1    2    3    4    
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O  Procel – Programa Nacional de Conservação de 
Energia Elétrica  é um programa de governo, coordenado 
pelo Ministério de Minas e Energia – MME e executado pela 
Eletrobrás. Foi instituído em 30 de dezembro de 1985 para 
promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu 
desperdício. As ações do Procel contribuem para o aumento 
da eficiência dos bens e serviços, para o desenvolvimento de 
hábitos e conhecimentos sobre o consumo eficiente da energia 
e, além disso, postergam os investimentos no setor elétrico, 
mitigando, assim, os impactos ambientais e colaborando para 
um Brasil mais sustentável. 

Questão 29

Leia o texto a seguir para responder à questão 29.

A partir da análise do gráfico a seguir, podemos verificar que a maior economia de energia elétrica foi obtida 
em 2016. O total economizado em bilhões de KWh entre os anos de 2012 e 2016 é igual a:

(A) 56,19

(B) 61,17

(C) 64,26

(D) 71,35

(E) 76,54

<http://www.procelinfo.com.br> Acesso em: 19.11.2017. 
Original colorido.

<http://www.procelinfo.com.br/resultadosprocel2017/docs/rel_procel2017_web.pdf> Acesso em: 19.11.2017. Original colorido. Adaptado.<http://www.procelinfo.com.br/resultadosprocel2017/docs/rel_procel2017_web.pdf> Acesso em: 19.11.2017. Original colorido. Adaptado.
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Em 2016, o Selo Procel foi concedido a um total de 
3.722 modelos de equipamentos de 194 fornecedores, 
distribuídos em 39 categorias, superando a marca de 
42 milhões de equipamentos vendidos no Brasil. O uso de 
equipamentos com o selo, associado à política de banimento 
das lâmpadas incandescentes do mercado nacional, ajudou o 
país a economizar 15 bilhões de kWh no ano, evitando ainda que 
1,232 milhão tCO2 equivalentes fossem emitidos na atmosfera.

<http://www.procelinfo.com.br> Acesso em: 19.11.2017. Adaptado. 

Questão 30

Leia o texto a seguir para responder à questão 30.

Então, 15 bilhões de KWh de economia é corretamente representado por:

(A) 15 . 10
6
  Wh.

(B) 15 . 10
9  Wh.

(C) 15 . 10
10

 Wh.

(D) 15 . 10
12

 Wh.

(E) 15 . 10
15

 Wh.

<http://www.procelinfo.com.br> 
Acesso em: 19.11.2017. Original 
colorido.
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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/18 – CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Técnico em Eletrotécnica
Exame: 21/01/2018 (domingo), às 13h30min

Prezado(a) candidato(a),

1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas assinaladas 
para esta Folha de Respostas Intermediária.

2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir: 

3. Não deixe questões em branco.
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão.
5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas nesta Folha de Respostas Intermediária 

para a Folha de Respostas De� nitiva, utilizando caneta esferográ� ca de tinta preta ou azul.

A B D E

FOLHA DE  RESPOSTAS  INTERMEDIÁRIAS

Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________ Nº de inscrição: _______________________

PROVA (30 RESPOSTAS)

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RESPOSTAS de 16 a 30

NÃO  AMASSE,

NÃO  DOBRE E

NEM  RASURE

ESTA  FOLHA.

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

RESPOSTAS de 01 a 15

PICSIS INFORMÁTICA FAT_30.PIC
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DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS PARA O INGRESSO, PARA O ACESSO E 

PARA A ESPECIALIZAÇÃO

Portaria CEETEPS–GDS no 1951, de 10 de novembro 2017

Artigo 25 – § 3º – A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados 

no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1o semestre de 2018, serão realizadas nas seguintes datas, desde que não 

seja feriado municipal na cidade onde a Etec está sediada. A continuidade será no próximo dia útil após o feriado:

• 1a lista de convocação e matrícula: 07/02 e 08/02/2018;

• 2a lista de convocação e matrícula: 09/02 e 15/02/2018;

DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO ACESSO

Artigo 27 – A matrícula dos candidatos convocados para o acesso às vagas remanescentes do 2o módulo dependerá da 

apresentação dos seguintes documentos:

• Requerimento de matrícula (fornecida pela Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) no dia);

• 2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais;

• Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório, expedido pela Secretaria 

de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Policia Militar ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE) 

dentro da validade ou Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade ou com até 30 (trinta) dias do vencimento 

de sua validade ou documento expedido por Ordem ou Conselho Pro� ssional (exemplo: OAB, COREN, CRC e outros);

• CPF, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório; 

• Histórico Escolar com Certi� cado de Conclusão do Ensino Médio regular ou equivalente (EJA/ENCEJA), uma fotocópia 

simples com a apresentação do original ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da 

escola de origem, documento original;

• Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – Certi� cado ou Declaração de Conclusão 

do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação dos Estados correspondente.

§ 4º  –  Posteriormente, poderão ser afixadas outras listas na Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada), além das 

previstas nos parágrafos anteriores deste Artigo. O candidato deverá acompanhar junto à Etec/Extensão de Etec 

(Classe Descentralizada) em que pretende estudar, os dias em que serão afixadas.

§ 5º  –  O candidato convocado em qualquer uma das listas que não efetuar sua matrícula na data marcada perderá o 

direito à vaga e seu nome não constará de quaisquer outras listas que porventura sejam divulgadas.

§ 6º  –  O candidato deverá verificar o horário para a matrícula junto à Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em 

que pretende estudar, pois é responsabilidade desta estabelecer o devido horário.
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