
 
 

VESTIBULINHO ETEC 2º SEMESTRE 2018 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – RADIOCOMUNICAÇÃO 
 

VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 – RADIOCOMUNICAÇÃO –  

 
Nome do(a) candidato(a):  _______________________________________________ Nº de inscrição: _______ 
 
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 na última página 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/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova. 

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo Vestibulinho, 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 desclassificado do Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2º semestre de 2018, o candidato que: 
• Não comparecer ao Exame na data determinada; 
• Chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30min; 
• 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 2103, de 19 de abril de 2018; 
• 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 2103, de 19 de abril de 2018; 
• Retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas 

Definitiva; 
• 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 Definitiva; 
• 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 

Gabarito oficial 
Será divulgado a partir das 14 horas do dia 26/06/2018, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br 
 

Resultado 
Divulgação da lista de classificação geral dia 16/07/2018, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br 
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01) Preencha a lacuna da afirmação abaixo com o valor correto de uma das alternativas:  

Um caracter de (sete) bits representa uma das _______. possibilidades de codificação binária: 

(A) 7 

(B) 14 

(C) 64 

(D) 128 

(E) 256 

 

02) O intervalo de tempo “16” (décimo sexto) no quadro E1 (PCM de primeira ordem – 30 canais) é 
utilizado para: 

(A) sinalização de canal e alinhamento de quadro. 

(B) sinalização de canal e alinhamento de multiquadro. 

(C) alinhamento de quadro. 

(D) alinhamento de multiquadro. 

(E) alinhamento de quadro e multiquadro. 

 

03) Todos os usuários de um sistema de transmissão multiplex por divisão de tempo (TDM) dividem 
em comum: 

(A) O aparelho telefônico. 

(B) O meio de transmissão. 

(C) A portadora de transmissão. 

(D) A frequência. 

(E) A amplitude. 

 

04) Quais os barramentos principais dos microprocessadores? 

(A) Bus de dados; Instruções; Frequência de trabalho. 

(B) Bus de dados; Bus de endereços; Bus de potência. 

(C) Bus de controle; Bus de endereços; Bus de interrupção. 

(D) Bus de controle; Bus de endereço; Bus de dados. 

(E) Bus de controle; Bus de endereço; Instruções. 
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05) Um modem possui potencia de transmissão de “-10 dBm” e a recepção aceita um nível de 
potência de “-60 dBm a -12 dBm”. Se eu ligar um par desses modens a uma linha de que possui uma 
perda de 12,5 dB/km na frequência desses modens, qual a distância máxima que esses modens 
podem operar. 

(A) 4 km. 

(B) 5 km. 

(C) 2,5 km. 

(D) 50 km. 

(E) 5,5 km. 

 

06) A interface de 64 kbps conforme recomendação G-703 do ITU-T é : 

(A) 75 Ω balanceada. 

(B) 75 Ω desbalanceada. 

(C) 120 Ω balanceada. 

(D) 120 Ω desbalanceada. 

(E) 120 Ω neutra. 

 

07) Em uma rede pública com equipamentos SDH (synchronous digital hierarchy) o envio do sinal de 
temporização (clock; sincronismo) para outros equipamentos na central telefônica é: 

(A) Transportado pelo próprio sinal de linha SDH. 

(B) Transportado por um tributário mapeado dentro do quadro de linha do SDH. 

(C) Interno ao equipamento SDH. 

(D) Disponível e transportado por rotas PDH. 

(E) Fornecido por equipamentos plesiócronos. 

 

08) Segundo ETSI (European Telecommunications Standards Institute) qual a potência máxima de 
transmissão dos modens XDSL na linha de transmissão? 

(A) 0 dBm. 

(B) 3 dBm. 

(C) 6 dBm. 

(D) 9 dBm. 

(E) 14 dBm  
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09) Com o aumento do tráfego dentro de uma célula, (da telefonia celular) qual a solução ideal para 
não haver perdas de chamadas? 

(A) partilhar frequências entre canais. 

(B) diminuir a potencia da ERB. 

(C) restaurar ou reestruturar o sistema com células menores. 

(D) aumentar o numero de frequências. 

(E) diminuir o número de EM (Estações Móveis).  

 

10) Com relação ao “MODELO OSI e LAN” é correto dizer que os: 

(A) Hubs são equipamentos de nível de enlace. 

(B) Bridges são equipamentos de nível físico e os ATM Switches de nível de enlace. 

(C) Hubs são equipamentos de nível físico; os Bridges de nível de enlace e os ATM Switches de nível 
de rede. 

(D) Hubs são equipamentos de nível de enlace; os Bridges de nível físico e os ATM Switches de nível 
de rede. 

(E) Hubs são equipamentos de nível físico e os Bridges e os ATM Switches de nível de enlace. 

 

11) O Router é um equipamento de nível de rede do Modelo OSI de interconexão de redes que: 

(A) igual ao Bridge, isola segmentos pelo endereço lógico. 

(B) diferente do Bridge, isola segmentos pelo endereço lógico. 

(C) diferente do Bridge, isola segmentos pelo endereço físico. 

(D) igual ao Bridge, isola segmentos pelo endereço físico. 

(E) igual ao Bridge, não isola segmentos. 
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12) Dado o diagrama espacial não redundante, (constelação) qual a velocidade de transmissão de 
dados desse sistema sendo que a taxa de sinalização na linha é de 2400 bauds. 

 
 

(A) 2400 bps 

(B) 4800 bps 

(C) 9600 bps 

(D) 19200 bps 

(E) 38400 bps 

 

13) Em uma chamada gerada na EM (estação movel), a CCC (central de comutação e controle) 
identifica a EM através : 

(A) do sinal ST (tom de sinalização). 

(B) da mensagem de roaming. 

(C) da mensagem de handoff. 

(D) da mensagem de ``originations``. 

(E) da mensagem AMPS. 

 

  



 
 

VESTIBULINHO ETEC 2º SEMESTRE 2018 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – RADIOCOMUNICAÇÃO 
 

14) Qual o valor do β (beta – ganho de corrente) de um transistor para uma corrente  Ic= 200 mA,  Ib= 
200 µA. 

(A) 10 

(B) 0,001 

(C) 0,01 

(D) 1000 

(E) 1 

 

15) A figura mostra um circuito lógico da família TTL com quatro entradas e uma saída. Qual das 
seguintes combinações de sinais nas entradas resulta num estado ‘alto’ na saída? 

 

(A) A=alto, B=baixo, C=alto, D=alto 
(B) A=alto, B=alto, C=baixo, D=alto 
(C) A=baixo, B=baixo, C=alto, D=alto 
(D) A=baixo, B=baixo, C=alto, D=baixo 
(E) A=alto, B=alto, C=baixo, D=baixo 
 

16) De acordo com o esquema abaixo os componentes Q1 e Q2 são denominados, respectivamente: 

 

(A) SBS e TRIAC 

(B) DIAC e TRIAC 

(C) SCR e DIAC 

(D) DIAC e UJT 

(E) SBS e DIAC 

 

17) Considere o circuito a seguir: 

Sabendo-se que VE1 = 150 mV e VE2 = 250 mV, a saída VS 
vale, em V: 

 

(A)  10 
(B)  5 
(C)  5 
(D)  10 
(E)  15 
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18) A figura representa a tela de um osciloscópio com a seguinte calibração: 

 

• Chave Volts/div = 5 V 
• Chave Time/div = 10 ms 
• Chave AC/DC = AC 

 

O sinal senoidal apresentado tem tensão de pico, 
em volts, e frequência, em hertz, de 
respectivamente: 

 

(A) 3 ; 120  

(B) 5 ; 10  

(C) 5 ; 3,2  

(D) 15 ; 60  

(E) 15 ; 30 

 

19) Um resistor com anéis nas cores: vermelho, violeta, marrom e ouro é submetido a uma tensão 
de 12 V. Então, a potência dissipada neste resistor vale, aproximadamente: 

(A) 100 mW.  

(B) 533 mW.  

(C) 270 mW.  

(D) 630 mW.  

(E) 700 mW. 

 

20) Duas resistências em paralelo (R1 e R2) estão ligadas a uma fonte de alimentação de 12 V. 
Sabe-se que R1 = 1 kΩ e que consome 1/4 da corrente total fornecida pela fonte. Ao dobrar a tensão 
da fonte de alimentação, o valor da corrente que passaria por R2 seria de, em mA: 

(A) 10 mA  

(B) 12 mA  

(C) 34 mA  

(D) 52 mA  

(E) 72 mA 
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21) Os dois circuitos eletrônicos mostrados na figura abaixo são equivalentes. A tensão VB, em V, e a 
resistência RB, em kΩ são, respectivamente: 

 

(A) 3,75 e 7,5  

(B) 4,6 e 7,5  

(C) 5,6 e 12  

(D) 7,5 e 15  

(E) 15 e 10 

 

  

22) Considerando-se o diodo zener no circuito abaixo como ideal e com tensão zener  Vz=10V, a 
corrente que circulará pelo diodo será:  

 

(A) 18 mA 
(B) 8 mA 
(C) 1 mA 
(D) 10 mA 
(E) 7 mA 

 
 

23) Com relação à utilização de multímetros, assinale a alternativa correta. 

(A) no momento de se fazer a seleção da grandeza a ser medida, tensão ou corrente, o usuário não 
precisa verificar se ela é de corrente alternada ou de corrente contínua. 

(B) a medida de tensão é feita colocando-se o voltímetro em paralelo no circuito, e a de  corrente é 
feita, colocando-se o amperímetro em série.  

(C) a posição da chave seletora de função do multímetro para medidas de tensão e de corrente é a 
mesma. 

(D) a posição da chave seletora de função do multímetro para medidas de tensão, permite medir a 
resistência simultaneamente. 

(E) o multímetro não é recomendado para medir tensões AC e DC.  
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24) Sobre a modulação AM-DSB responda: 

(A) trata-se de uma modulação Digital 

(B) tem grande alcance de transmissão 

(C) possui largura de banda de 10 Khz 

(D) não possui a portadora no espectro de Amplitude 

(E) apresenta baixo índice de modulação 

 

25) Conceitue espectro 

(A) trata-se de uma forma de onda 

(B) é considerado um sinal digital 

(C) é a representação gráfica no domínio da frequência, ou da velocidade angular 

(D) é a representação de uma portadora e de um sinal modulado 

(E) é um sinal modulado em AM - DSB. 

 

26) A utilização correta das cores é um importante procedimento para a segurança no trabalho com 
instalações elétricas. A sequência correta das cores para identificação dos condutores de proteção, 
condutores neutro e eletrodutos é: 

(A) verde-amarelo, azul-claro e cinza-escuro 
(B) azul-claro, branco e preto-fosco 
(C) verde-amarelo, branco e preto-fosco 
(D) azul-claro, branco e cinza-escuro 
(E) verde-amarelo, azul-claro e preto-fosco 
 

27) O circuito abaixo é comumente empregado para a demodulação de sinais com modulação do 
tipo: 

 

(A) PSK 

(B) AM-DSB  

(C) PM 

(D) ASK  

(E) FM 
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28) Em telefonia, para geração do sinal PCM têm-se 3 etapas, quais sejam:  

(A) Amostragem – Quantização – Codificação  

(B) Conversão A/D – Codificação – Transmissão 

(C) Amostragem – Conversão A/D – Conversão D/A 

(D) Codificação – Transmissão - Decodificação 

(E) Codificação – Transmissão – Recepção 

 

29) A TV analógica  usa, na transmissão do sinal de luminância, a modulação:  

(A) AM - SSB 

(B) FM 

(C) AM - VSB  

(D) PM 

(E) AM - DSB 

 

30) São tipos de modulação digital apenas: 

(A) AM, FM e PM  

(B) ASK, FSK e PM 

(C) ASK, AM e FM  

(D) ASK, FSK e PSK  

(E) AM, FM e DM 
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VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 – RADIOCOMUNICAÇÃO – 

 
 

FOLHA DE RESPOSTAS INTERMEDIÁRIAS 
 

Nome do(a) candidato(a): _________________________________________________ Nº de inscrição: ________ 
 
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 Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 

 

 

 

A  B    D  E 


