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CADERNO
D E P R O VA

M1 Eletricista
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

15 de dezembro

60 questões

14 às 18h

4h de duração*

CONCURSO PÚBLICO

.
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Atualidades

4 questões

1. Analise as afirmativas abaixo a respeito do “Frevo”.
1. O Brasil criou um dia para a sua comemoração.
2. É oriundo do Estado de Pernambuco.
3. É uma forma de expressão musical e
coreográfica.
4. É reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

2. Analise as afirmativas abaixo sobre a cultura
catarinense.
1. Não sofreu influência dos imigrantes
europeus.
2. As casas Enxaimel fazem parte da arquitetura
da cidade de Blumenau.
3. O Caminho das Tropas, cujos remanescentes
da estrada são encontrados no Planalto Catarinense, surgiu com a vinda de tropeiros que
viajavam pela região levando animais.
4. Em São Francisco do Sul está situado o Museu
Nacional do Mar, que apresenta a história do
patrimônio naval brasileiro.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

3. No dia 16 de setembro é comemorado o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio,
data em que alguns países assinaram o Protocolo de
Montreal, em 1987.
Assinale a alternativa correta sobre a camada de Ozônio e o Protocolo de Montreal.
a. Check-square A destruição da camada de Ozônio pode expor
os seres humanos ao excesso de radiação ultravioleta, o que pode gerar riscos à visão e ao
desenvolvimento de doenças de pele.
b. SQUARE O gás Ozônio não está vinculado à filtragem da
radiação ultravioleta.
c. SQUARE O Brasil não é signatário do Protocolo de
Montreal.
d. SQUARE Os Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) são as
principais substâncias que protegem a camada
de Ozônio.
e. SQUARE No Brasil não há programas para a eliminação
dos Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs).

4. Analise as afirmativas abaixo a respeito da biodiversidade brasileira.
1. O Brasil ocupa grande parte do território da
América do Sul.
2. O Brasil é o país com maior diversidade de
espécies do mundo.
3. O Prêmio Nacional da Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente brasileiro, objetiva estimular ações de conservação da biodiversidade.
4. Todas as espécies animais brasileiras encontram-se exclusivamente em ambiente
marinho.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Legislação do setor elétrico

4 questões

5. De acordo com a Resolução no 414, de 2010, a
distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos
seguintes prazos, contados ininterruptamente:
1. Vinte e quatro horas, para religação normal de
unidade consumidora localizada em área rural.
2. Quatro horas, para religação de urgência de
unidade consumidora localizada em área
urbana.
3. Oito horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

6. De acordo com a Resolução no 414, de 2010, quais
as providências que a concessionária de energia elétrica deverá adotar quando constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica,
sem que haja relação de consumo?
a. Check-square A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata.
b. SQUARE A distribuidora deve regularizar, de forma imediata, o fornecimento de energia.
c. SQUARE A distribuidora deve suspender o fornecimento
e abrir prazo para que o consumidor apresente
defesa sobre os fatos verificados.
d. SQUARE A distribuidora deverá notificar o consumidor
para que apresente defesa e, caso não deferida
a defesa, interromper o fornecimento.
e. SQUARE A distribuidora deverá, imediatamente, notificar
o consumidor para que promova os atos necessários para a regularização do fornecimento,
sob pena de suspensão do serviço.
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7. De acordo com a Resolução no 414, de 2010, é
correto afirmar sobre a iluminação pública.
a. SQUARE As despesas para o funcionamento do serviço
de iluminação pública deverão ser limitadas à
manutenção das suas instalações.
b. SQUARE É expressamente vedado às concessionárias
de energia elétrica assumir a manutenção dos
equipamentos de iluminação pública.
c. SQUARE A elaboração de projeto e a implantação das
instalações de iluminação pública são de responsabilidade exclusivas do ente municipal,
não podendo ser delegada tal obrigação.
d. Check-square Quando necessárias ao atendimento das instalações de iluminação pública, poderá o ente
municipal arcar com os custos referentes à
reforma de subestações.
e. SQUARE As despesas pelo fornecimento de energia aos
entes estatais para fins de iluminação pública
deverão ser arcadas pela concessionária de
energia.

8. De acordo com a Resolução no 414, de 2010, como
é denominado o conjunto de equipamentos, condutores, acessórios e chaves que efetivamente participam
da realização da medição de faturamento?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

rede básica
ramal de ligação
sistema de medição
modalidade tarifária
relatório de avaliação básica

Matemática/Raciocínio Lógico

4 questões

9. Se 15 pessoas gravam 180 fotos na nuvem a cada
4 horas, então quantas fotos 80 pessoas gravam a
cada 12 horas?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais de 2875
Mais de 2850 e menos de 2875
Mais de 2825 e menos de 2850
Mais de 2800 e menos de 2825
Menos de 2800
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10. Em uma cidade há duas revistas em circulação.
A revista A é publicada a cada 40 dias e a revista B é
publicada a cada 60 dias.
Se as duas revistas são publicadas simultaneamente
no dia de hoje, em quantos dias, no mínimo, as duas
revistas voltarão a ser publicadas simultaneamente?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Menos de 70
Mais de 70 e menos de 80
Mais de 80 e menos de 90
Mais de 90 e menos de 100
Mais de 100 e menos de 200

11. Para organizar a festa de fim de ano de uma
empresa que conta com 10 funcionários homens e
12 funcionárias mulheres, deve ser escolhida, entre os
22 funcionários da empresa, uma comissão formada
por três mulheres e dois homens.
De quantas maneiras diferentes é possível fazer essa
escolha?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Menos de 9.250
Mais de 9.250 e menos de 9.500
Mais de 9.500 e menos de 9.750
Mais de 9.750 e menos de 10.000
Mais de 10.000

12. Uma pessoa perdeu 1/5 do dinheiro que possuía.
Após isto ganhou R$ 280,00 e ficou com 90% do que
possuía inicialmente.
Logo, o valor que essa pessoa possuía inicialmente é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Menor que R$ 2750.
Maior que R$ 2750 e menor que R$ 3000.
Maior que R$ 3000 e menor que R$ 3250.
Maior que R$ 3250 e menor que R$ 3500.
Maior que R$ 3500.

Português

4 questões

Texto 1
Duplicação da BR-280 está praticamente parada,
mostra análise da FIESC
Publicado em 26/06/2019, às 14:00
A duplicação da BR-280 no trecho de 74 quilômetros
que vai de São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul está
praticamente parada, mostra análise da Federação das
Indústrias de Santa Catarina (FIESC). Nesta quarta-feira,
dia 26, a análise será apresentada durante reunião
conjunta da Câmara de Assuntos de Transporte e
Logística da entidade e do Conselho de Infraestrutura
de Transporte e a Logística Catarinense, na sede da
ArcelorMittal, em São Francisco do Sul.
Uma outra análise da Federação avaliou os 9,5 quilômetros do trecho estadualizado que vai de Jaraguá do
Sul a Guaramirim e constatou que, neste segmento, a
duplicação está parada, assim como a execução de
obras de arte especiais, como pontes, trevos, viadutos
e passarelas. O trabalho foi realizado pelo engenheiro
Ricardo Saporiti, que percorreu a rodovia em junho.
Na primeira etapa do estudo, foram consideradas as
obras de duplicação. Concentrando o trecho que vai
de São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul, as obras
foram divididas em três lotes, e foram contratadas
em 2014 a um valor global de R$ 1 bilhão, a preços
daquela época, incluídos os serviços de recuperação
e restauração da pista existente e a construção de
viadutos, passarelas e pontes. Porém, neste valor não
estão contempladas as desapropriações pendentes:
600 áreas no lote 1.1, três áreas no lote 2.1 e 60 áreas
no lote 2.2, que representam aproximadamente R$
140 milhões. Também não estão contemplados os
contratos de gerenciamento e supervisão das obras.
O trabalho revela ainda que não foram iniciados até
o momento os serviços de terraplenagem, pavimentação e a construção das obras de arte especiais (18
viadutos), propriamente ditas, do lote 1.1, que vai de
São Francisco do Sul até a interseção da BR-101, contratados em abril de 2018.
Disponível em: <http://www.engeplus.com.br/noticia/
transito/2019/duplicacao-da-br-280-esta-praticamente-parada-mostra-analise-da-fiesc>. Acesso em: 06 de set. de 2019. [Fragmento adaptado].
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13. Sobre o texto 1, é correto afirmar que:
a. Check-square no dia 26 de junho de 2019, a Federação das
Indústrias de Santa Catarina apresentou, numa
reunião em São Francisco do Sul, um relatório
sobre as obras de duplicação da BR-280 num
trecho de 74 quilômetros.
b. SQUARE numa reunião, na sede da FIESC em São Francisco do Sul, a Câmara de Assuntos de Transporte e Logística da entidade e o Conselho de
Infraestrutura de Transporte e a Logística Catarinense prestaram contas sobre o andamento
das obras de duplicação da BR-280.
c. SQUARE a duplicação da BR-280 entre Jaraguá do Sul e
Guaramirim está concluída, mas falta a execução de obras de arte especiais, como pontes,
trevos, viadutos e passarelas, conforme explicação do representante do Conselho de Infraestrutura de Transporte e a Logística Catarinense,
engenheiro Ricardo Saporiti.
d. SQUARE conforme relatório da FIESC, os serviços de
terraplenagem, pavimentação e construção das
obras de arte especiais (18 viadutos) do lote 2.1,
que vai de São Francisco do Sul até a interseção
da BR-101, estão parcialmente concluídos.
e. SQUARE a desapropriação de 600 áreas no lote 1.1, de 3
áreas no lote 2.1 e de 60 áreas no lote 2.2, relativamente às obras de duplicação da BR-280, foi
concluída em 2014, ao custo R$ 140 milhões.

14. Com base no texto 1, deduz-se que:
a. SQUARE a duplicação da BR-280 inclui o trecho da Serra
Dona Francisca, entre Joinville e Jaraguá do Sul.
b. SQUARE a empresa ArcelorMittal, de São Francisco do
Sul, foi contratada para executar as obras de
duplicação da BR-280.
c. SQUARE todas as etapas de duplicação, desapropriações
e obras de arte no trecho entre Jaraguá do Sul
e Guaramirim, que é estadualizado, já foram
contratadas.
d. SQUARE a Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina está satisfeita com o andamento das
obras de duplicação da BR-280.
e. Check-square relativamente às obras de duplicação da
BR-280 entre São Francisco do Sul e Jaraguá do
Sul, o trecho mais atrasado é o correspondente
ao lote 1.1, que vai de São Francisco do Sul até
o entroncamento com a BR-101.
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15. Assinale a alternativa correta quanto à regência
verbal e nominal e indicação de crase.
a. SQUARE O financiamento que, a luz da popularidade e
das probabilidades de acesso ao poder, provia e
organizava algumas poucas empresas privadas,
já foi à espinha dorsal da economia brasileira.
b. Check-square Na volta a suas casas, os trabalhadores se depararam com os postos de saúde fechados, porque o expediente encerra às 17h, em média.
c. SQUARE A Polícia Civil informou de que o inquérito foi
enviado a Justiça, com solicitação de retorno
por que as investigações ainda não foram
concluídas.
d. SQUARE Os clientes doam o troco em moedas e o supermercado usa os valores arrecadados na pintura
de muros pichados ou serão revertidos as entidades assistenciais.
e. SQUARE O secretário, sempre subserviente com os caprichos do gerente geral, obedecia-o cegamente e,
de segunda à sexta-feira, acordava as 6h30min
para não chegar atrasado no trabalho.

16. Assinale a frase que está de acordo com as normas da língua escrita padrão.
a. SQUARE Cacau tu pisou na bola, pois esse povo é culto
e sabe o que esse tipo de gente não merece, é
simples estude o passado dessa jornalista.
b. SQUARE Cortar o asfalto é algo que deve ser evitado ao
máximo, pois mesmo que seja feito a correção
depois, nunca fica igual e com o tempo se todo
mundo corta a rua fica horrível.
c. Check-square Fica evidente que, por extrema falta de capacidade de entendimento e total ausência de
leitura, muitos se expressam de forma simplista
e são desprovidos de conteúdo mínimo.
d. SQUARE Quando você estiver fazendo o projeto para
a construção da sua casa precisará considerar
isso à fim de definir por exemplo o lado do
terreno que você colocaria a entrada da casa,
garagem, etc.
e. SQUARE Tanto é que o poste de luz da minha residência
fica grudado com o vizinho do lado de baixo
e na minha rua, apenas na minha casa as ligações são do lado debaixo, os restantes segue o
padrão.
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Informática

4 questões

17. Qual guia do gerenciador de tarefas do
Windows 10 Pro em português permite ao usuário
aferir informações ao longo do tempo, como tempo de
CPU, rede e outros recursos dos softwares do usuário
atual?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Serviços
Inicializar
Desempenho
Painel de Controle
Histórico de Aplicativos

18. Assinale a alternativa que contém uma forma
válida de desativar aplicativos marcados para iniciar
junto com o Windows 10 Pro em português.

20. Qual item do Painel de Controle do Windows 10
em português permite associar um tipo de arquivo ou
protocolo a um programa específico?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Sistema
Programas Padrão
Programas e Recursos
Central de Facilidade e Acesso
Ferramentas Administrativas

Conhecimentos Específicos

40 questões

21. A figura abaixo mostra a visualização lateral de
um poste convencional, que conecta a rede elétrica a
um transformador.

a. Check-square Através do gerenciador de tarefas, guia Inicializar, pode-se acionar a opção de Desabilitar.
b. SQUARE Através do Painel de Controle, ao acionar o
item Sistema e a opção Desativar Aplicativos.
c. SQUARE Através do gerenciador de tarefas, guia Processos, pode-se acionar a opção Finalizar Tarefa.
d. SQUARE Através do Gerenciamento do computador,
opção Serviços, a partir da qual pode-se ativar
ou desativar serviços.
e. SQUARE Via Painel de Controle, através do item Gerenciador de Programas e Aplicativos, selecionando a opção Desativar.

19. O MS Excel do Office 365 em português permite
que o usuário defina alertas de erros quando ocorrer a
inserção de dados inválidos.
Qual recurso do MS Excel contém esta funcionalidade?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Manipulação de Dados
Manipulação de Erros
Validação de dados
Tratamento de Erros
Tratamento de Dados

Assinale a alternativa que apresenta os dois elementos
(A e B), indicados na figura, respectivamente.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Chave fusível e isolador
Bucha de alta e religador
Para-raios e chave fusível
Isolador de porcelana e para-raios
Bucha de passagem e chave fusível
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22. Diversas características dos circuitos elétricos e
eletrônicos dependem da frequência de operação
tanto de sinais, quanto das fontes de energia.

24. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1 Termos
1.
2.
3.
4.

Na figura abaixo é mostrada uma forma de onda
senoidal e periódica.

Potência aparente
Potência ativa
Corrente elétrica
Tensão elétrica

Coluna 2 Definições
(

(
20 ms

Dado o período da senoide, qual a frequência da
onda?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

20 Hz
50 Hz
60 Hz
100 Hz
200 Hz

23. O multímetro é um instrumento de medida que,
como o próprio nome sugere, pode medir múltiplas
variáveis.
Para saber qual a corrente que está circulando em
um resistor, o multímetro deve ser colocado em (1)
com o resistor. Para medir a tensão, o multímetro deve
ser colocado em (2) com o resistor. O resistor é
desconectado do sistema e sua resistência é medida
colocando os terminais do multímetro em (3)
com os terminais do resistor.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

square	
square	
Check-square
square	
square	

(1) série • (2) série • (3) série
(1) série • (2) paralelo • (3) série
(1) série • (2) paralelo • (3) paralelo
(1) paralelo • (2) paralelo • (3) série
(1) paralelo • (2) série • (3) série
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(
(

20 ms

) Diferença entre os potenciais elétricos de
dois pontos de uma região de um campo
eletrostático.
) Fluxo de cargas que atravessa a seção reta de
um condutor, na unidade de tempo.
) Potência que realiza trabalho.
) Potência total do sistema.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

1•2•3•4
3•4•1•2
3•4•2•1
4•3•1•2
4•3•2•1

25. A chave de partida estática suave, ou também
conhecida como partida com soft-starters, utiliza dispositivos semicondutores para o controle de diversas
características de motores de indução trifásicos.
As funções dos soft-starters são:
1.
2.
3.
4.

Reduzir a corrente de partida.
Controlar o tempo de aceleração.
Controlar o tempo de desaceleração.
Proteção contra curto-circuito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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26. A figura abaixo mostra um multímetro que possui
três terminais (1, 2 e 3) de conexão. Um eletricista fez
a medida de corrente do circuito ao lado, que possui
quatro pontos de medição (I, II, III e IV). O resultado é
uma corrente negativa, conforme mostrado no display.
I

- 5,30

II

A
III

+

-

1

2

3

10A

COM

VΩHz

Multímetro

IV

Circuito analisado

28. Um transformador monofásico possui nas suas
especificações de placa a potência de 22 kVA, tensão
nominal do primário de 220 V e tensão nominal do
secundário de 440 V.
Assinale a alternativa que indica a corrente nominal dos terminais do primário e do secundário,
respectivamente.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

29. A figura abaixo mostra a conexão das bobinas de
um transformador trifásico.

Sabendo que o eletricista usou duas ponteiras para
ligar os terminais do multímetro ao circuito, qual foi a
conexão entre os terminais do multímetro e os pontos
de medida do circuito?
a. SQUARE Terminal 1 foi conectado no ponto I e o
terminal 2 foi conectado no ponto II.
b. SQUARE Terminal 2 foi conectado no ponto IV e o
terminal 1 foi conectado no ponto III.
c. SQUARE Terminal 1 foi conectado no ponto II e o
terminal 2 foi conectado no ponto I.
d. SQUARE Terminal 3 foi conectado no ponto III e o
terminal 1 foi conectado no ponto IV.
e. Check-square Terminal 1 foi conectado no ponto IV e o
terminal 2 foi conectado no ponto III.

50 A e 50 A
50 A e 100 A
100 A e 50 A
100 A e 100 A
200 A e 100 A

a

b

c

Primário

a

b

c

Secundário

Com relação à conexão dos enrolamentos apresentada na figura, assinale a alternativa da forma de conexão do primário e do secundário, respectivamente.

27. Ensaios foram realizados em um motor monofásico. Um voltímetro indicou o valor de 200 V eficazes,
um amperímetro indicou 10 A eficazes, um wattímetro
indicou a potência de 1600 W.

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que mostra, respectivamente, a
potência ativa, a potência aparente e a potência reativa do motor.

30. Assinale a alternativa que apresenta medidas de
proteção individual.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

P = 1600 W, S = 2000 VA e Q = 400 VAr.
P = 1600 W, S = 1600 VA e Q = 1600 VAr.
P = 1600 W, S = 2000 VA e Q = 1200 VAr.
P = 2000 W, S = 1600 VA e Q = 1600 VAr.
P = 2000 W, S = 2000 VA e Q = 1200 VAr.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Série e paralelo
Estrela e estrela
Estrela e triângulo
Triângulo e estrela
Triângulo e triângulo

Isolação de partes vivas.
Desenergização elétrica.
Colocação de obstáculos e barreiras.
Bloqueio do religamento automático.
Vedação do uso de adornos pessoais.
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31. Assinale a alternativa que apresenta a degradação na qualidade de energia elétrica ao instalar um
transformador com dimensionamento maior do que o
necessário.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Falta de fase
Baixo fator de potência
Variação de frequência
Desequilíbrio de tensão
Variações de tensão de curta duração

32. De modo a facilitar a manutenção e a padronização, as instalações elétricas possuem uma norma com
relação às cores dos condutores.
Assinale a alternativa que apresenta as funções dos
condutores com as cores azul-claro e verde/amarela,
respectivamente.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Proteção (terra) e neutro
Fase e proteção (terra)
Fase e neutro
Neutro e fase
Neutro e proteção (terra)

33. Para o projeto de condutores uma série de fatores
de correção devem ser aplicados de acordo com as
características da instalação local.
Quanto maior o número de condutores carregados for
instalado em um mesmo eletroduto,        a
capacidade de condução de corrente dos condutores
e, portanto,        deve ser a bitola dos condutores. Quanto maior a temperatura ambiente,
       a capacidade de condução de corrente
dos condutores e, portanto,        deve ser a
bitola dos condutores.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
square	
square	
square	
square	

menor • maior • menor • maior
menor • maior • maior • menor
maior • menor • menor • maior
maior • menor • maior • menor
maior • maior • maior • maior
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34. Analise as afirmativas abaixo com relação à conexão e utilização dos resistores de aterramento.
1. São conectados no primário dos
transformadores delta-estrela de distribuição.
2. São utilizados para limitar a corrente de um
curto-circuito fase e fase.
3. São utilizados para limitar a corrente de um
curto-circuito fase e terra.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

35. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE A potência dos capacitores é dada em kW.
b. Check-square A potência nominal dos capacitores depende
da frequência do local de instalação.
c. SQUARE O tamanho físico dos capacitores depende
somente de sua capacitância.
d. SQUARE Capacitor é um dispositivo capaz de armazenar
energia em um campo magnético.
e. SQUARE Capacitores são amplamente utilizados para
corrigir o fator de potência de instalações com
características capacitivas.

36. Ao fazer ensaios com um dado motor notou-se
que ele opera com baixo fator de potência.
Assinale a alternativa que apresenta o procedimento
correto para aumentar o fator de potência da instalação do motor.
Considere que o procedimento foi devidamente
projetado.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Colocar um reator em série com o motor.
Colocar um reator em paralelo com o motor.
Colocar um capacitor em série com o motor.
Colocar um capacitor em paralelo com o motor.
Colocar uma resistência de aterramento em
paralelo com o motor.
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37. Analise as afirmativas abaixo com relação à proteção de sistemas.
1. Seletividade é a capacidade de retirar do sistema a parte danificada da rede serviço sem
afetar os outros circuitos.
2. Um projeto de proteção contra distúrbios
na corrente da instalação pode ser realizado,
basicamente, com três dispositivos: fusíveis,
disjuntores e relés.
3. Os condutores-fase devem ser protegidos por
um ou mais dispositivos de seccionamento
automático capaz de isolar a parte do circuito
defeituoso.

39. A figura abaixo mostra a curva de atuação de um
disjuntor-motor. Considere que a corrente nominal (In)
do disjuntor é de 10 A.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

38. Assinale a alternativa correta com relação à utilização de inversores de frequência para o acionamento
de motores de indução trifásicos.

Assinale a alternativa que apresenta o tempo aproximado de atuação do disjuntor caso haja uma sobrecorrente de 30 A.

a. Check-square Um inversor de frequência, ao operar acima da
rotação nominal da máquina, terá o seu torque
reduzido.
b. SQUARE Um inversor de frequência somente poderá
fazer um motor funcionar abaixo da sua rotação nominal.
c. SQUARE O torque máximo de um motor, sendo acionado por um inversor de frequência, é reduzido
na mesma proporção que a velocidade de
rotação.
d. SQUARE Somente é possível controlar a velocidade de
aceleração do motor usando um inversor de
frequência.
e. SQUARE Um inversor de frequência somente controla a
velocidade de um motor acima da sua rotação
nominal.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

5 milissegundos
15 milissegundos
3 segundos
15 segundos
2 minutos

40. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE A frequência máxima de manobra do disjuntor-motor é igual à de um contator.
b. Check-square O disjuntor-motor associa a proteção de sobrecarga e curtos-circuitos, além de possibilitar a
manobra de ligar e desligar motores.
c. SQUARE O disjuntor-motor possui somente a característica de proteção contra sobrecarga.
d. SQUARE Não é recomendada a utilização de disjuntor-motor quando há limitação física de instalação
do sistema de acionamento.
e. SQUARE O disjuntor-motor possui somente a característica de proteção contra curtos-circuitos.
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41. Assinale a alternativa correta com relação às
características de soft-starters.
a. Check-square Apresenta longa vida útil pois não possui partes eletromecânicas móveis.
b. SQUARE A corrente de partida utilizando um soft-starter
é igual ou superior à corrente de partida direta.
c. SQUARE O torque de partida é 1/3 do torque nominal da
máquina.
d. SQUARE Possui grande limitação quanto ao número de
manobras por hora, devido ao aquecimento
dos componentes eletrônicos.
e. SQUARE Não pode ser empregado para desacelerar o
motor, somente para a aceleração.

42. Um transformador trifásico apresenta relação unitária das suas bobinas, ou seja, 1:1. O transformador é
ligado em triângulo no primário e estrela no secundário.
Ao aplicar a tensão de linha de 220 V no primário, assinale a alternativa que apresenta a tensão de linha do
secundário.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

110 V
127 V
220 V
380 V
440 V

43. Com relação ao fator de potência, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Durante transitórios o fator de potência pode
ser superior a um, mas nunca ficará superior a
dois.
b. SQUARE O fator de potência deve ser controlado para
no máximo 0,92 indutivo. Não há limites
quando o fator de potência fica capacitivo.
c. Check-square O fator de potência pela legislação brasileira
deve ficar dentro do limite de 0,92 tanto indutivo quanto capacitivo.
d. SQUARE O fator de potência pode ser calculado pela
relação entre a potência reativa e a potência
aparente.
e. SQUARE Para cargas não lineares, o fator de potência
será igual ao cosseno do ângulo de defasagem
entre a tensão e a corrente.
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44. Analise as afirmativas abaixo com relação às medidas de segurança em instalações de alta tensão (AT).
1. Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT não podem ser realizados
individualmente.
2. Todo trabalhador em instalações elétricas
energizadas em AT não poderá se comunicar
com os demais membros da equipe para
evitar distrações.
3. Os trabalhos em redes de AT podem ser realizados com a rede energizada independentemente da zona de risco.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

45. Um indivíduo se encontra no interior de uma
malha de terra e por meio desta está fluindo, naquele
instante, determinada corrente de defeito.
Assinale a alternativa que apresenta o nome da diferença de potencial entre os dois pés do indivíduo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Tensão de linha
Tensão de passo
Tensão de contato
Tensão diferencial-residual
Extra baixa tensão

46. Assinale a alternativa que apresenta somente
cargas com baixo fator de potência.
a. SQUARE Aquecedores elétricos e
lâmpadas incandescentes.
b. SQUARE Lâmpadas incandescentes e
transformador em operação a vazio.
c. SQUARE Máquinas de solda e aquecedores elétricos.
d. SQUARE Máquinas de solda e lâmpadas incandescentes.
e. Check-square Máquinas de solda e
transformador em operação a vazio.
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47. Considere as afirmativas abaixo em relação ao
arco-voltaico.
1. Ao abrir um seccionador com carga fortemente indutiva, haverá arco-voltaico nos terminais do seccionador.
2. Caso o seccionador esteja aberto, em
nenhuma hipótese haverá arco-voltaico no
fechamento dele.
3. Em sistemas de baixa tensão, não há risco de
ocorrência de arco-voltaico.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

49. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o significado da descrição True RMS em um
multímetro.
a. SQUARE O multímetro mede somente tensão e corrente
alternada.
b. SQUARE O multímetro pode ser usado em redes de
média tensão.
c. SQUARE O valor RMS é dado pelo valor de pico dividido
por raiz de 3.
d. Check-square O valor RMS medido considera a componente
fundamental e suas harmônicas.
e. SQUARE O valor RMS é dado pelo valor de pico dividido
por raiz de 2.

50. Analise as afirmativas abaixo com relação aos
transformadores de potencial (TP) e de corrente (TC).
1. Transformadores de potencial são utilizados
para reduzir os níveis de tensão e, portanto,
podem ser utilizados medidores que suportem menores tensões.
2. Transformadores de potencial e de corrente
sempre devem ser colocados em paralelo com
o ponto de medição.
3. Transformadores de potencial e de corrente
são utilizados principalmente em sistemas de
medição e de proteção.

48. A figura abaixo mostra as zonas tempo-corrente
dos efeitos de corrente alternada sobre as pessoas.
Deve-se evitar ao máximo que o tempo de duração e
que a corrente fiquem fora da zona AC-4.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Está correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Fonte: Norma IEC 479.

Assinale a alternativa que apresenta a corrente
máxima na qual, mesmo após 10 segundos de exposição, o choque não seja considerado na zona AC-4.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

5 mA
30 mA
300 mA
500 mA
10 A
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51. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Devido ao peso do ponteiro, os medidores
analógicos devem sempre estar em pé (posição
vertical).
b. SQUARE Medidores analógicos estão sendo substituídos
por osciloscópios.
c. SQUARE Medidores analógicos possuem mudança de
escala automática.
d. Check-square Medidores analógicos são muito utilizados em
painéis elétricos devido à facilidade de visualização de mudanças bruscas de valores.
e. SQUARE Devido ao peso do ponteiro, os medidores analógicos devem sempre estar deitados (posição
horizontal).

53. Assinale a alternativa que apresenta o instrumento para medição de isolação elétrica.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Amperímetro
Multímetro
Voltímetro
Osciloscópio
Megôhmetro

54. Analise as afirmativas abaixo com relação ao
esquema de ligação mostrado abaixo:

52. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à manutenção preventiva
de medidores de energia.
( ) O consumidor deverá informar à distribuidora a necessidade de manutenção corretiva,
quando verificar defeito ou problema no sistema de medição.
( ) A distribuidora não poderá realizar as
ações corretivas necessárias no sistema de
medição instalado internamente à unidade
consumidora.
( ) Ao término da manutenção, a distribuidora
deverá lacrar os pontos do sistema de medição cujos lacres foram rompidos.
( ) Em caso de substituição do medidor, o novo
medidor deverá iniciar com a mesma medida
do medidor que foi substituído.

Fonte: MAMEDE, João Filho; Instalações Elétricas Industriais.
– Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1. O contator colocado em paralelo tem a função de by-pass da chave estática.
2. Os motores poderão ser acionados
individualmente.
3. Caso um dos relés dos motores seja acionado,
os conectores R1 e K2 serão abertos.
4. Caso os motores estiveram acionados por K2,
não haverá proteção contra curto-circuito.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•F•F
V•F•V•F
V•F•F•V
F•V•F•V
F•F•V•V
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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55. A figura abaixo mostra uma configuração de
redes aéreas de distribuição.

57. Analise as afirmativas abaixo com relação a manobras na rede de distribuição.
1. A abertura e o fechamento das chaves fusíveis
devem ser em um único golpe rápido e preciso.
2. A formação do arco elétrico depende da velocidade da manobra de fechamento e abertura.
3. Quando o tempo estiver úmido, a possibilidade de ocorrência de arco elétrico é bem
menor.

RA

RA

Qual a configuração apresentada na figura?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Anel aberto
Anel fechado
Rede em malha
Topologia radial simples
Topologia radial com recurso

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

58. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1 Denominação
1. Linha de Subtransmissão
2. Alimentador
3. Mensageiro

56. Analise as afirmativas abaixo com relação às redes
de distribuição compactas.
1. As redes compactas são atualmente as mais
utilizadas no Brasil para construção de novos
alimentadores em áreas urbanas.
2. A rede compacta é composta por condutores
isolados.
3. A rede compacta traz benefícios ambientais e
reduz os custos com manutenção, visto que a
área de poda é reduzida.

Coluna 2 Função/descrição
(

(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

) Linha elétrica destinada ao transporte de
energia entre duas subestações (SEs) que
alimenta ou não consumidores entre elas.
) Cabo de aço aluminizado responsável pela
sustentação da rede compacta.
) Rede ou linha de distribuição elétrica que
entrega energia a transformadores de distribuição do concessionário e/ou consumidores.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

1•2•3
1•3•2
2•1•3
3•1•2
3•2•1
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59. Assinale a alternativa correta.
a. Check-square Qualquer que seja o esquema de aterramento, o
condutor de proteção não deve ser seccionado.
b. SQUARE O aterramento da instalação não deve ser
conectado à estrutura metálica de edificações.
c. SQUARE O alumínio é o material recomendado para o
eletrodo de aterramento.
d. SQUARE Em uma instalação em que não há risco de
raios, o aterramento é dispensável.
e. SQUARE Somente em instalações trifásicas o neutro necessita estar aterrado na entrada da
instalação.

60. A figura ao lado mostra parte de um
poste.
Assinale a alternativa que apresenta a
ordem correta de instalação da fiação de
distribuição secundária de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Controle, Neutro, Fase A, Fase B, Fase C
Neutro, Controle, Fase A, Fase B, Fase C
Neutro, Fase A, Fase B, Fase C, Controle
Fase A, Fase B, Fase C, Neutro, Controle
Fase C, Fase B, Fase A, Controle, Neutro
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1
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2
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4

34

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

35

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.
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