ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

177 – ENGENHEIRO ELETRICISTA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Língua Portuguesa
10

Informática
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA (177)

Página 3 de 11

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presente
-passado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária às suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce
a mesma função sintática da oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“comparativa”.

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é:
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1),
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20),
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA (177)
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INFORMÁTICA
11) Considere o seguinte trecho de uma planilha
editada no Microsoft Excel 2013 em português:

QUESTÕES DE 11 A 15
13) Considere as afirmações abaixo sobre
navegação na Internet e correio eletrônico:
I. No navegador Google Chrome, um atalho de
teclado que permite reabrir a última guia fechada
e acessá-la é CTRL + T.
II. Um proxy é um servidor que age como um
intermediário para requisições de clientes
solicitando recursos de outros servidores. No
Firefox as configurações de conexão para usar
um servidor proxy podem ser definidas no botão
.
III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao
usuário enviar e receber mensagens usando um
navegador de internet.

Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se,
respectivamente, as fórmulas
= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).
Os resultados obtidos nas células B4 e B6
decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são,
respectivamente,
(A) 6 e 4.
(B) 3 e 1.
(C) 1 e 3.
(D) 4 e 9.
12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções
na
ferramenta Microsoft
Office
Excel
2013 (configuração padrão).
I.
II.
III.

(A)
(B)
(C)
(D)

A função HOJE é útil quando você precisa exibir
a data e a hora atuais em uma planilha .
A função ARRED arredonda um número para um
número especificado de dígitos.
A função CONT.VALORES conta o número de
células que não estão vazias em um intervalo.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA (177)

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da
informação, malwares e pragas virtuais, julgue os
itens abaixo:
I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por
atacantes para capturar as teclas digitadas pelos
usuários em teclados virtuais.
II. Worm é um programa ou parte de um programa
de computador, que se propaga inserindo cópias
de si mesmo e se tornando parte de outros
programas e arquivos.
III. Um firewall é um dispositivo de segurança da
rede que monitora o tráfego de rede de entrada e
saída e decide permitir ou bloquear tráfegos
específicos de acordo com um conjunto definido
de regras de segurança.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos
conceitos de Internet e intranet.
I.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)

É possível acessar a intranet apenas de
computadores que estejam com o mesmo
sistema operacional do servidor.
A intranet é uma rede interna, com acesso
somente para os funcionários de uma
determinada empresa e, muitas vezes, liberado
somente no ambiente de trabalho e em
computadores registrados na rede.
Na internet são utilizados protocolos específicos
como DNS e HTTPS, que não usados na
intranet.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte
/ impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a
insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na mesorregião do leste
maranhense e na microrregião de Porto Franco.

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA (177)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Em um projeto, qual documento tem a função de
complementar as informações contidas nas
plantas, tirando todas as dúvidas que possam
sobrevir durante a execução e traz uma
descrição sucinta do projeto, composto, dentre
tantos aspectos, do cálculo de queda de tensão
total no trecho desde o ponto de entrega até o
painel, a especificação da malha de aterramento,
e a especificação da tensão de fornecimento,
seção dos condutores (mm2), caixas de
passagem, etc.?
(A)
(B)
(C)
(D)

Projeto Legal.
Programa de Necessidades.
Anteprojeto.
Memorial Descritivo.

22) A subestação compreende instalações elétricas
e civis, destinadas a alojar medição, proteção e
transformação. Em relação às subestações,
assinale a alternativa incorreta:
(A) Em subestações de média tensão receptoras
com mais de uma e/ou mais de um
transformador, não é necessário barramento,
podendo ser prevista uma alimentação direta.
(B) Mufla terminal primária ou terminação é um
dispositivo destinado a restabelecer as
condições de isolação da extremidade de um
condutor isolado quando este é conectado a um
condutor nu.
(C) Tape é o nome dado a um conjunto de conexões
que podem ser feitas no primário de um
transformador de potência que permite variar a
tensão no secundário, com a finalidade de
compensar a variação de tensão no lado de AT,
para que esta não interfira muito na tensão
nominal no lado de BT.
(D) Havendo mais de uma entrada e/ou mais de um
transformador em subestações de média tensão
receptora, o barramento simples é o esquema de
maior simplicidade e menor custo, com
confiabilidade compatível com esse tipo de
suprimento.

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA (177)

QUESTÕES DE 21 A 40
23) O nível de proteção e eficiência contra descargas
atmosféricas não está relacionado com a
probabilidade de queda do raio na edificação,
mas com a eficiência que o sistema tem de
captar e conduzir o raio à terra. Nas alternativas
a seguir, assinale aquela que é um tipo de
edificação que necessita de nível de proteção
Nível III - Nível moderado de proteção:
(A)
(B)
(C)
(D)

Teatros.
Hospitais.
Indústrias.
Laboratórios.

24) Nas
afirmações
abaixo
referente
luminotécnica, não é correto afirmar que:

à

(A) Para as lâmpadas fluorescentes chamadas da
“partida
lenta”,
são
necessários
dois
equipamentos auxiliares: o starter e o reator. O
starter é um dispositivo constituído de um
pequeno tubo de vidro dentro do qual são
colocados dois eletrodos imersos em gás inerte,
responsável pela formação inicial do arco que
permitirá estabelecer um contato direto entre os
referidos eletrodos e destina-se a provocar um
pulso de tensão, a fim de deflagrar a ignição da
lâmpada.
(B) Quando uma lâmpada incandescente é
submetida a uma sobretensão, a temperatura de
seu filamento, sua eficiência, potência absorvida,
fluxo luminoso e corrente crescem ao passo que
sua vida se reduz drasticamente.
(C) Iluminância é a relação entre o fluxo luminoso
incidente em uma superfície e a superfície sobre
a qual ele incide; ou seja, é a densidade de fluxo
luminoso na superfície sobre a qual ele incide. A
unidade é o LUX, definido como o iluminamento
de uma superfície de 1 m² recebendo de uma
fonte puntiforme a 1m de distância, na direção
normal, um fluxo luminoso de 1 lúmen,
uniformemente distribuído.
(D) A lâmpada dicroica é uma lâmpada halógena
com bulbo de quartzo, no centro de um refletor
com espelho multifacetado numa base bipino.
Quando disponível com potência de 50W e
tensão de 12 V, não é necessário o uso de
transformador.
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25) Os motores de corrente contínua são
classificados de acordo com as ligações do
enrolamento de campo. Conforme essa
classificação, assinale a alternativa que se refere
ao tipo de motor descrito abaixo:
“O enrolamento de armadura e o enrolamento de
campo estão dispostos em paralelo e conectados a
uma fonte de alimentação contínua. Um reostato
externo pode ser utilizado para controlar a velocidade
do motor através do controle do fluxo produzido pelo
enrolamento de campo, ou pode-se variar a tensão de
alimentação da fonte.”
(A)
(B)
(C)
(D)

Motor com excitação Independente.
Motor derivação.
Motor série.
Motor de excitação composta.

26) No circuito elétrico abaixo, sendo os valores de
R1, R2 e R3, respectivamente, 10, 20 e 30Ω, qual
o valor da corrente total do circuito?

(A)
(B)
(C)
(D)

i=0,6A
i=0,8A
i=1,0A
i=1,2A

27) Assinale a alternativa que não está correta
quanto às prescrições da NBR 5410 em relação
à utilização de Dispositivos Diferenciais
Residuais:

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA (177)

(A) Quando tivermos Dispositivos Diferenciais
Residuais na proteção geral e nos circuitos
terminais, deverá ser feita uma coordenação
buscando a seletividade da atuação. O
dispositivo de menor sensibilidade, de atuação
(maior I∆V) deverá ser instalado no circuito
terminal e o de menor sensibilidade no circuito de
distribuição, obedecidos os limites fixados em
norma.
(B) Os disjuntores termomagnéticos diferenciais –
residuais (módulos acoplados em um único
dispositivo) serão dimensionados atendendo
simultaneamente às prescrições de proteção
contra sobrecorrentes e às prescrições de
proteção contra choques elétricos.
(C) Recomenda-se o uso de dispositivos DR de alta
sensibilidade, como medida adicional na
proteção contra contatos diretos.
(D) Podem ser instalados dispositivos DR na
proteção geral da instalação e/ou nas proteções
individuais de circuitos terminais.
28) Que nome se dá à atividade indicada pela letra
“E”, na rede PERT-CPM representada abaixo:

(A)
(B)
(C)
(D)

Atividade transitória.
Caminho crítico.
Marco intermediário.
Atividade fantasma.

29) Nas afirmações a seguir sobre planejamento da
manutenção, julgue-as se são verdadeiras e, em
seguida, marque a alternativa correta:
I. O acompanhamento de custos, um dos itens de
controle na manutenção, deve ser colocado na
forma de gráfico para fácil visualização,
mostrando pelo menos: previsão de custos mês
a mês e realização - quanto foi efetivamente
gasto em cada mês.
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II. O sistema de Manutenção Planejada (SMP),
constituído por instruções, listas e detalhamento
de tarefas e de recursos necessários ao seu
cumprimento, constitui-se em uma sistemática
dentro do escopo da manutenção preventiva.
III. Dentre as características de um Sistema de
Manutenção Planejada, uma delas é que a
execução das tarefas de manutenção é
descentralizada, cabendo a cada indivíduo a
responsabilidade pelo cumprimento da tarefa
que lhe foi atribuída.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

30) Engenharia Legal é um ramo de especialização
da engenharia que atua na interface direitoengenharia, colaborando com juízes, advogados
e as partes, para esclarecer aspectos técnicos
legais envolvidos em demandas. Nesse
contexto, assinale a afirmação que preenche
corretamente a lacuna do texto abaixo:
“__________________é
uma
diligência
realizada ou executada por peritos, a fim de
esclarecer ou evidenciar certos fatos objeto do
litígio judicial ou por interesse extrajudicial.”
(A)
(B)
(C)
(D)

A vistoria.
O laudo.
A perícia.
O parecer técnico.

31) Para obras e serviços de engenharia no valor de
até R$ 15.000,00, qual a modalidade de licitação
é utilizada pela Administração Pública?
(A) Para esse valor, a licitação é dispensada.
(B) A modalidade a ser licitada é o Convite.
(C) As obras e serviços até esse valor devem ser
adquiridos por meio de pregão.
(D) Tomada de preços.
32) Nas afirmações a seguir sobre a segurança e
proteção contra arcos elétricos, assinale (V) se
for verdadeira e (F) se for falsa. Em seguida,
marque a alternativa correta:






(A)
(B)
(C)
(D)

) ATPV, ou “Valor de Proteção Térmica ao
Arco”, é a classificação dada aos tecidos,
protetores faciais, uniformes e roupas contra
arcos elétricos. Sua unidade de medida é
cal/cm².
) A vestimenta aluminizada é uma alternativa
efetiva para a proteção contra arcos elétricos.
) Nem todos os tecidos Resistentes à Chama
(TRC) são iguais.
(F); (V); (F); (V).
(V); (F); (V); (V).
(V); (V); (V); (F).
(F); (V); (F); (F).

33) Em relação aos conceitos sobre transmissão de
sinais elétricos através de canais de
comunicações construídos com cabos de cobre,
assinale a alternativa no qual a afirmação é falsa:
(A) Condutores sólidos são os tipos de condutores
utilizados nos cabeamentos permanentes
(dentro de paredes, tubulações, pisos falsos,
etc). Os dispositivos necessários para a
terminação desse tipo de condutor são os mais
confiáveis e os mais econômicos. As normas da
ANSI/TIA/EIA recomendam terminações do tipo
IDC para os condutores.
(B) Os condutores multifilares utilizados em cordões
de conexão e cabos de equipamentos são
terminados
com
conectores
modulares
(plugues). Deve-se ter o cuidado de utilizar
terminações IDC para cabos multifilares e evitar
a terminação de cabos sólidos em conectores
modulares especificados para cabos multifilares.
(C) O sistema de cabeamento estruturado
recomendado nas normas ANSI/TIA/EIA utilizam
cabos metálicos construídos de cobre. Um “par
de cobre” é um conjunto de dois condutores com
isolamento termoplástico que são entrelaçados
de forma helicoidal ao longo de sua extensão.
Essa característica é chamada comumente de
“trançado” do par.
(D) Os cabos disponíveis no mercado de
cabeamento estruturado se encontram em tipos
que vão desde 4 pares, tipicamente utilizados
para levar dados e voz para as estações de
trabalho, até cabos de múltiplos pares (25 ou
mais), utilizados para levar extensões telefônicas
para os diferentes pisos de um edifício.

) Os óculos de segurança são EPIs que
protegem contra a energia liberada por arcos
elétricos.
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34) Em uma análise simplificada de sistemas de
automação predial, eles podem ser classificados
em 3 níveis. Nas alternativas a seguir, assinale
aquela que é um exemplo de um sistema
integrado:
(A)
(B)
(C)
(D)

Automatizadores de portões.
Ar-condicionado.
Relé fotoelétrico para iluminação.
Central de alarme e DVR.

35) A corrente elétrica pode ser induzida em um
condutor através de três maneiras. Qual
alternativa abaixo é um exemplo de indução da
corrente elétrica quando o condutor está
estacionário e o campo magnético se
movimenta?
(A)
(B)
(C)
(D)

Velas de ignição nos motores dos automóveis.
Geradores de corrente alternada.
Transformadores.
Motores de corrente contínua.

36) Os principais pontos de manutenção de um
isolamento de uma máquina são: limpeza,
secagem, reenvernizamento e conservação.
Assinale a afirmativa que não é verdadeira:
(A) O reenvernizamento dos isolamentos elétricos,
só devem ser feitos com a peça bem limpa e
seca, e deve ser executado frequentemente,
pois, a cada vez que se adiciona uma camada de
verniz à superfície do isolamento, contribui para
não aparecer rachaduras onde se acumulam
sujeiras.
(B) A secagem é a operação que tem por fim retirar
a umidade ocasionalmente depositada ou
absorvida pelo isolamento. O método mais
favorável é a aplicação de calor externo
(lâmpadas infravermelhas ou aquecedores
elétricos), dentro de uma estufa ou coberta de
lona.
(C) Outro método muito usual de secagem dos
isolamentos elétricos é o de fazer passar uma
corrente elétrica pelos condutores do próprio
equipamento, cuja fonte pode ser: alternada,
proveniente de um autotransformador regulável;
contínua, gerada por uma máquina de solda
elétrica; ou ainda, contínua, gerada pelo próprio
equipamento, cuja armadura é colocada em
curto-circuito.
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(D) A limpeza é o primeiro e mais importante quesito
de manutenção do isolamento. A limpeza de
graxas e óleos deve ser feita com pano isento de
fiapos,
embebido
com
um
solvente
recomendado, como o Varsol, a Benzina e o
Tetracloreto de Carbono.
37) Os painéis elétricos comumente encontrados
nas indústrias podem ser classificados como:
Centro de Distribuição de Carga-CDC ou Centro
de controle de motores – CCM. Nas afirmações
abaixo, não é correto afirmar que:
(A) Nos CCMs de baixa tensão, os cubículos ou
gavetas
contém
um
dispositivo
de
seccionamento, um dispositivo de proteção
contra curto circuito, um dispositivo de controle
(um contator) e um dispositivo de proteção contra
sobrecarga. A função é comandar e proteger os
motores com potências nominais inferiores ou
iguais a 75 CV.
(B) Os CCMs de média tensão são para utilização
em sistemas com tensões nominais de até no
mínimo 7,2 kV, devido às tensões nominais dos
contatores disponíveis no mercado.
(C) Na baixa tensão, o painel CDC é formado por
colunas em invólucros metálicos, sendo que uma
coluna pode abrigar um ou mais disjuntores,
geralmente disjuntores abertos tipo força, em
execução extraível. Cada disjuntor pode ser
associado a dispositivos de controle, medição e
proteção. O centro de distribuição de cargas de
baixa tensão é suprido por transformadores
abaixadores ou por geradores.
(D) Nos CCMs de média tensão, os cubículos
contêm os mesmos dispositivos que na baixa
tensão, porém a proteção geralmente é feita por
fusíveis e mais um relé multi-função específico
para a proteção de motores. São comandados os
motores com potências nominais iguais ou
superiores a 200 CV.
38) Nos procedimentos listados abaixo, de acordo
com a NR-10, estabeleça a sequência correta de
prioridade para que sejam consideradas
desenergizadas
as
instalações
elétricas
liberadas para trabalho. Em seguida, marque a
alternativa com a sequência correta:


) Proteção dos elementos energizados existentes
na zona controlada.
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) Instalação da sinalização de impedimento de
reenergização.
) Impedimento de reenergização.
) Seccionamento.
) Constatação da ausência de tensão.
) Instalação de aterramento temporário com
equipotencialização
dos
condutores
dos
circuitos.

(A)
(B)
(C)
(D)

(6º); (1º); (4º); (2º); (3º); (5º).
(5º); (4º); (3º); (1º); (2º); (6º).
(5º); (6º); (2º); (1º); (3º); (4º).
(4º); (3º); (6º); (1º); (2º); (5º).
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39) Os transformadores trifásicos têm as mesmas
funções que os monofásicos, ou seja, abaixar e
elevar a tensão. No entanto, trabalham com três
fases, ao invés de apenas uma como os
monofásicos. Sobre as particularidades do
transformador trifásico, assinale a alternativa
incorreta:
(A) O transformador trifásico difere do transformador
monofásico na construção do núcleo e na
disposição das bobinas das fases.
(B) Cada fase funciona independentemente das
outras duas fases. É exatamente como se
fossem três transformadores monofásicos em um
só. Tanto que, em uma instalação, três
transformadores
monofásicos,
exatamente
iguais, podem substituir um transformador
trifásico.
(C) O transformador trifásico pode alimentar apenas
cargas trifásicas.
(D) Os primários e secundários são isolados entre
si, como nos transformadores monofásicos.
40) As redes de distribuição primária e secundária,
normalmente, são trifásicas e as ligações aos
consumidores podem ser monofásicas, bifásicas
ou trifásicas, de acordo com a sua carga. Julgue
se as afirmações abaixo sobre essas ligações
são verdadeiras e, em seguida, marque a
alternativa correta:
I. Até 4 kW – monofásica (2 condutores).
II. Entre 4 e 8kW – bifásica (3 condutores).
III. Maior que 8kW – trifásica (3 ou 4 condutores).
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
Somente a afirmação III é verdadeira.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.
Somente a afirmação I e III são verdadeiras.

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA (177)

Página 11 de 11

