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QUESTÕES

1. Sabendo que um medidor pode ser utilizado para vazão até 
500 m3 /h e que tem erro máximo admissível do fundo de 
escala de 3%, assinale a alternativa para a vazão máxima 
admitida como erro para mais ou para menos.

A) 

10 m³ /h.

B) 15 m³ /h.

C) 2 m³/h. 

D) 50 m³/h.

___________________________________________________

2. A figura a seguir representa a ponte de Wheatstone, que é
um circuito composto por resistores arranjados de tal forma
que permite a medição de uma resistência desconhecida com
ótima precisão.

Sabendo que o circuito é alimentado com uma diferença de 
potencial de 15 V, a resistência R1=6 Ohm, R3=3 Ohm e a 
resistência variável (reostato) R2 é ajustada para 9 Ohm, 
permitindo a situação de equilíbrio (amperímetro marcando 
zero), pode-se dizer que Rx, em Ohm, é igual a:

A) 12.

B) 6.

C) 2.

D) 1.

___________________________________________________

3. Um motor de indução trifásico de 380 V, 25 HP, quatro
polos, 60 Hz e ligado em estrela, tem velocidade do rotor com
carga  nominal  de  1710  rpm.  A  velocidade  síncrona  e  o

escorregamento  a  plena  carga  desse  motor  são,
respectivamente:

A) 3600 rpm e 2 %.

B) 1710 rpm e 5 %.

C) 1800 rpm e 5 %.

D) 3600 rpm e 4 %.

___________________________________________________

4. Quais dos componentes abaixo são considerados Inputs: 

I- Sensor Indutivo

II - Válvula

III - Cilindro

IV - Termostato

V - Botão de acionamento

VI - Pressostato

A) I e III.

B) II e VI.

C) Apenas I, V, VI.

D) I, IV, V e VI.

___________________________________________________

5. A figura, a seguir, mostra o controle de um motor km1 
usando Diagrama Ladder:

 A função lógica correspondente ao diagrama Ladder é dada 
por:

A) km1= (s1.km1).s2

B) km1= (s1+km1)+s2

C) km1= (s1+km1).s2

D) km1= s1+km1

___________________________________________________
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6. A linguagem LADDER foi concebida como uma ferramenta
gráfica  para  programação  de  Controladores  Lógicos
Programáveis (CLP).

 De acordo com o diagrama em linguagem LADDER 
apresentado ao lado,  considere as seguintes afirmativas:

I- A lâmpada será ligada quando as chaves A e B estiverem 
desligadas.

II- A lâmpada será ligada quando as chaves A e B estiverem 
ligadas.

III- A lâmpada será ligada quando a chave A estiver ligada e a 
chave B estiver desligada.

IV- A lâmpada será desligada quando a chave A estiver 
desligada e a chave B estiver desligada.

 Assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.

B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

C) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.

D) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.

___________________________________________________

7. Os controladores lógicos programáveis (CLP) surgiram na
década  de  1960 na  área  industrial  substituindo  sistemas  de
automação  industrial  baseados  em  painéis  de  relés.
Atualmente são dispositivos comuns em controle e automação
de processos, com tecnologia baseada em microprocessadores.
Do  ponto  de  vista  de  capacidade,  podem  ser  classificados
como micro (até 16 pontos de E/S), de pequeno porte (até 256
pontos de E/S) ou de grande porte (até 4096 pontos de E/S).
São  formas  de  apresentação  típicas  de  linguagens  de
programação de CLP, EXCETO:

A) Texto estruturado.

B) Diagrama de contatos elétricos.

C) Lista de instruções.

D) Diagrama de estados.

___________________________________________________

8. A resistência equivalente do circuito da figura a seguir é 
igual a:

A) R.

B) R/2.

C) 3R/4.

D) R/4.

___________________________________________________

9. Nos processos industriais, para melhorar a eficiência e o 
controle, faz-se uso de instrumentação industrial. Na figura 
abaixo, há uma malha de controle de um tanque industrial.

 Analisando a figura, verifica-se que a(o):

A) Malha de controle é fechada.

B) TCV é uma válvula de controle autoatuada, com sinal de 
entrada elétrico.

C) TCV envia os dados de processo para a TIC através de 
sinal pneumático.

D) TIC controla a TCV, utilizando sinal elétrico.

___________________________________________________

10. Em  instrumentação  industrial,  as  malhas  de  controle
possibilitam manter  a  variável  que  se deseja  controlar  num
valor  especificado,  sem  que  seja  necessária  a  intervenção
contínua  ou  eventual  do  operador  de  processo.  Dentre  as
afirmativas abaixo, assinale a opção falsa.

A) Um  instrumento  é  dito  instrumento  cego  quando  eles
geram  o  valor  da  variável  medida  e,  de  alguma  forma,
disponibilizam essa medição para alguma finalidade; porém, o
valor medido não é disponibilizado para leitura do operador.
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B) Conversores são instrumentos que têm a finalidade de, ao
receber um sinal, convertê-lo em uma outra forma de sinal.
Por  exemplo,  conversores  podem  converter  um  sinal
pneumático em um sinal de corrente elétrica ou tensão e vice-
versa.

C) O  sensor  de  temperatura  denominado  Pt  100  é  um
termoresistor  muito  utilizado  na  indústria.  Ele  é  assim
denominado  por  possuir  elemento  de  platina  e  resistência
padronizada de 100Ω a 0°C.

D) Matematicamente  o  ERRO  é  definido  como  sendo  a
diferença  entre  o  valor  da  variável  que  se  escolhe  para
manipular e o valor real e atual da variável controlada.

___________________________________________________

GABARITO DA SEÇÃO 
1 B 2 A 3 C 4 D 5 C 
6 C 7 D 8 A 9 A 10 D
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