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As palavras “POSITIVO” e “NÚMERO” são
respectivamente:

5-

Assinale a alternativa correta.

(A)

Nós foi até o casamento de Maria ontem.

(B)

Estávamos todos ao par dos problemas da escola.
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(A)

Dissílaba e Trissílaba

(C)

Os gasto com roupa foram altos

(B)

Polissílaba e Trissílaba.

(D)

É proibida a entrada de pessoas com capacete.

(C)

Monossílaba e Polissílaba.

6-

Em qual das alternativas o uso da crase está
incorreto?

(D)

Trissílaba e Polissílaba.
(A)

Dirijo-me à senhorita com todo o respeito.

2-

Complete a frase: "Na sala há __ meninas ou menos
meninos?

(B)

Foram confirmadas as solicitações à diretoria

(C)

Nesse verão, fui à bela cidade de Natal.

(D)

Estava à cantar alegremente.

7-

Quanto ao uso da regência verbal assinale a
alternativa correta:

(A)

“Essa decisão pode implicar prejuízos na empresa.”

(B)

“Você não obedeceu o regulamento.”

(C)

“Tudo o que ela dizia implicava que iria denunciar ao
marido.”

(A)

menos

(B)

tantas

(C)

menas

(D)

muita

3-

“O tom velado e melancólico da cantiga TINHA um
gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora.”
(Trecho de “A Escrava Isaura” de Bernardo
Guimarães). O verbo em destaque está no tempo:

(D)
(A)

Presente

(B)

Futuro

(C)

Passado

(D)

Conjuntivo

4-

“Um cão levava na boca um pedaço de carne quando,
ao passar por um riacho, viu no fundo da água a
sombra da carne que parecia maior. Soltou a que
levava nos dentes para tentar pegar a que via na água.
O riacho levou para sua correnteza a verdadeira carne
e a sombra, ficando o Cão sem uma nem outra." (O
Cão e a Sombra, de Esopo). A fábula tem uma moral
implícita que refere-se

8-

(A)
(B)
(C)

(D)
9(A)

à fartura.

(B)

à ganância.

(C)

à bondade.

(D)

à beleza.

"Você não obedeceu ao regulamento. Isso implicará a sua
suspensão."
"A regra de ouro da amizade é você fazer as pessoas
se sentirem bem consigo mesmas, é assim que elas
vão gostar de você’, diz Schafer Cobane, mas só vai
funcionar se você demonstrar um interesse genuíno
no que elas estão dizendo.” (Fonte: BBC) De acordo
com o trecho:
As pessoas só gostam de quem as faz sentir
desconfortáveis.
O interesse genuíno só acontece quando a pessoa já é
sua amiga.
As pessoas com as quais buscamos construir uma relação
de amizade se sentem mais confortáveis consigo próprias
quando demonstramos interesse no que elas falam.
A regra de ouro da amizade é não demonstrar interesse
naquilo que seu interlocutor expressa.
Qual alternativa contém apenas palavras sem erro de
acentuação?

(A)

cracha, fe

(B)
(C)

casarão, polen
cadaver, íon,

(D)

tórax, álbum
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Natália FAZ doces para vender. A palavra destacada
FAZ é:

(A)

Uma conjunção.

(B)

Um verbo.

(C)

Um pronome.

(B)

80 selos

(C)

100 selos

(D)

120 selos
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16 -

Assinale a alternativa que NÃO corresponda à lógica
das sequências:

MATEMÁTICA

(A)

(16, 17, 18, 19, 20)

Em 5x + 5 = 8x - 10, o valor de x é:

(B)

(51, 52, 53, 54, 55)

(A)

4

(C)

(67, 66, 65, 64, 63)

(B)

5

(D)

(73, 74, 75, 76, 77)

(C)

2

17 -

Assinale a alternativa que NÃO corresponda à lógica
das sequências:

(D)

3

(A)

12 -

Sílvio possui uma centena de bolinhas de gude e
Sandro 57 a mais do que Silvio. Quantas bolinhas de
gude Sandro possui?

(B)

(86, 87, 88, 89, 90)
(98, 100, 102, 104, 106)

(C)

(122, 124, 126, 128, 130)

(D)

(164, 166, 168, 170, 172)

18 -

A palavra CASA está para ASAC, assim como 9365
está para:

(A)

6593

(B)

9635

(C)

3956

(D)

5639

(D)

11 -

Um substantivo.

(A)

57 bolinha

(B)

97 bolinhas

(C)

157 bolinha

(D)

100 bolinhas

13 -

Em 3x + 2 = 4x - 4, o valor de x é:

(A)
(B)

6
5

(C)

4

(D)

3

14 -

19 -

Joana possui em sua coleção 120 chaveiros
comprados em suas viagens; já Cátia tem 20% da
quantidade de Joana. Quantos chaveiros Cátia tem?

(A)

22 chaveiros.

(B)

24 chaveiros.

Assinale a alternativa correta:

(A)

4317 > 4731

(B)

2731 > 2371

(C)

3678 > 3876

(D)

5492 > 5924

20 -

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
número par:

(C)

26 chaveiros.

(D)

28 chaveiros.

(A)

94561

Jéssica possui uma coleção de 320 selos para trocar
com seus amigos, sendo 25% com a mesma figura.
Quantos selos com a mesma figura Jéssica possui?

(B)

95416

(C)

96514

75 selos

(D)

15 -

(A)

91546
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

(A)

V/ V/ V/ F

Há circuitos que não podem ser reduzidos a trechos
simples do tipo série e paralelo. Nesses casos são
úteis duas leis estabelecidas por Kirchhoff no século
XIX, quando não se conhecia a natureza da corrente
elétrica. Hoje, essas leis são consequências da
conservação da carga e da conservação da energia.
Sobre as Leis de Kirchhoff, analise as assertivas
abaixo.

(B)

F/ F/ V/ V

(C)

V/ F/ F/ V

(D)

F/ V/ F/ F

23 I.

II.

III.

IV.

A primeira lei de Kirchhoff afirma que a soma
das correntes que “chegam” é igual à soma
das correntes que “saem”: i1 + i2 = i3 + i4.
Segundo a primeira lei de Kirchhoff, no
circuito série, a corrente que passa pelo
condutor será sempre a mesma em qualquer
ponto, já em paralelo a corrente se divide
entre os consumidores.
A segunda lei de Kirchhoff é uma
consequência da conservação da energia: em
um percurso fechado em um circuito, a soma
dos ganhos e perdas de potencial deve ser
nula.
Conforme a segunda lei de Kirchhoff, no
circuito paralelo, a tensão é a mesma da fonte
para todos os consumidores.

De acordo com a ABNT NBR 5410:2004, quanto à
omissão da proteção contra choques elétricos, analise
as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

III e IV, apenas.

(C)

I, II e III, apenas.

(D)

I, II, III e IV.

22 -

Sobre os conceitos de impedância e admitância,
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( ) Impedância elétrica ou simplesmente
impedância é a medida da capacidade de um
circuito de resistir ao fluxo de determinada
corrente elétrica quando se aplica certa
tensão elétrica em seus terminais.
( ) Em Engenharia Elétrica, admitância, cujo
símbolo é Y, é o inverso da impedância e é
medida em Siemens.
( ) A impedância, expressa em Ohms, é a razão
entre a voltagem (ddp) aplicada por meio de
um par de terminais para o fluxo de corrente
entre estes mesmos terminais. Na corrente
contínua, circuito e impedância correspondem
à resistência. Já, na corrente alternada, a
impedância é uma função da resistência,
capacitância e indutância.
( ) A parte real da admitância é a reactância e
sua parte imaginária é a susceptância.

22/Out
2017

As portas de acesso aos locais devem permitir
a fácil saída das pessoas, abrindo no sentido
da fuga (abrindo para fora). A abertura das
portas, pelo lado interno dos locais, deve ser
possível sem o uso de chaves, mesmo que as
portas sejam fechadas a chave pelo lado de
fora.
Não se admite omitir a proteção contra
choques elétricos nos locais acessíveis ainda
que somente para pessoas advertidas ou
qualificadas.
As passagens cuja extensão for superior a
20m devem ser acessíveis nas duas
extremidades. Recomenda-se que passagens
de serviço menores, mas com comprimento
superior a 6m, também sejam acessíveis nas
duas extremidades.

É correto o que se afirma em
(A)

II e III, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

I e II, apenas.

(D)

I, II e III.

24 -

Quanto aos comandos do AutoCAD, assinale a
alternativa que apresenta o comando responsável por
ajustar informações do desenho.

(A)

EDIT.

(B)

MODIFY.

(C)

TOOLS.

(D)

FORMAT.
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De acordo com a NR10, quanto à segurança em
projetos, analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

IV.

É obrigatório que os projetos de instalações
elétricas especifiquem dispositivos de
desligamento de circuitos que possuam
recursos para impedimento de reenergização,
para sinalização de advertência com
indicação da condição operativa.
O projeto elétrico, na medida do possível,
deve prever a instalação de dispositivo de
seccionamento de ação simultânea, que
permita a aplicação de impedimento de
reenergização do circuito.
Os circuitos elétricos com finalidades
diferentes, tais como comunicação,
sinalização, controle e tração elétrica devem
ser identificados e instalados separadamente
em qualquer hipótese.
Todo projeto deve prever condições para a
adoção de aterramento temporário.

(A)

I e II, apenas.

(B)

III e IV, apenas.

(C)

I, II e IV, apenas.

(D)

27 -

I, II, III e IV.

Quanto aos circuitos de corrente contínua, analise as
assertivas abaixo.
I.

II.

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

III e IV, apenas.

(C)

I, II e IV, apenas.

(D)

I, II, III e IV.
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III.

A corrente contínua CC (DC) é um fluxo
constante das cargas elétricas de um
potencial de alto para baixo. Na história da
ciência da eletricidade, uma corrente
convencional é definida como um fluxo de
cargas positivas.
O circuito de corrente contínua é um circuito
cuja corrente elétrica flui apenas em uma só
direção. O CC encontra-se em muitas
aplicações de tensão baixa, especialmente
nas aplicações que utilizam bateria. A maioria
dos circuitos eletrônicos requer uma fonte de
alimentação CC.
Uma corrente elétrica contínua flui somente
quando o circuito elétrico está fechado, mas
deixa completamente de fluir quando o
circuito está aberto.

É correto o que se afirma em
26 -

A análise de sistemas elétricos em regime permanente
é de extrema importância, pois é dessa forma que as
redes operam quase a totalidade do tempo. Nessas
condições, busca-se que todos os equipamentos
elétricos (geradores, transformadores, linhas de
transmissão, alimentadores, motores etc.) estejam
operando dentro de seus limites (tensão, frequência,
potência etc.) e, se possível, de forma ótima (visando a
maximizar a segurança e minimizar o custo de
geração, as perdas de transmissão etc.). Para efetuar
essa análise, em cada condição de carga e geração
possível para o sistema ou subsistema elétrico, entre
outras coisas, deve-se conhecer
I.

II.

III.

IV.

o carregamento nas linhas de transmissão e
nos transformadores, visando a verificar se há
sobrecarga ou elementos ociosos.
a potência gerada em cada unidade de
geração, visando a efetuar uma análise de
custos.
a potência consumida em cada unidade,
visando a efetuar projeções do crescimento
do consumo.
as perdas de transmissão, visando a
comparar alternativas de alimentação das
cargas.

É correto o que está contido em

(A)

I e II, apenas.

(B)

I, II e III.

(C)

II e III, apenas.

(D)

III, apenas.

28 -

De acordo com a NBR 5419 – Proteção contra
Descargas Atmosféricas, quanto ao subsistema de
aterramento, analise as assertivas abaixo.
I.

II.

Do ponto de vista da proteção contra o raio,
um subsistema de aterramento único
integrado à estrutura é preferível e adequado
para todas as finalidades (ou seja, proteção
contra o raio, sistemas de potência de baixa
tensão e sistemas de sinal).
Para assegurar a dispersão da corrente de
descarga atmosférica na terra sem causar
sobretensões perigosas, o arranjo e as
dimensões do subsistema de aterramento são
mais importantes que o próprio valor da
resistência de aterramento. Entretanto,
recomenda-se, para o caso de eletrodos não
naturais,
uma
resistência
de,
aproximadamente, 10Ω, como forma de
reduzir os gradientes de potencial no solo e a
probabilidade de centelhamento perigoso. No
caso de solo rochoso ou de alta resistividade,
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III.

poderá não ser possível atingir valores
próximos dos sugeridos. Nesses casos, a
solução adotada deverá ser tecnicamente
justificada no projeto.
Sistemas de aterramento distintos devem ser
interligados através de uma ligação
equipotencial de baixa impedância.

II.

É correto o que se afirma em
(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

II e III, apenas.

29 -

De acordo com a NR10, quanto às medidas de
proteção individual, analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

III.
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equipamentos estão sujeitos, nesse particular,
representarem um risco aceitável e desde que
não haja perigo para as pessoas.
A atuação dos dispositivos de proteção contra
quedas e faltas de tensão pode ser
temporizada, se o equipamento protegido
puder admitir, sem inconvenientes, uma falta
ou queda de tensão de curta duração.
Quando o religamento de um dispositivo de
proteção for suscetível de causar uma
situação de perigo, esse religamento não
deve ser automático.

É correto o que se afirma em

Nos trabalhos em instalações elétricas,
quando as medidas de proteção coletiva
forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes
para controlar os riscos, devem ser adotados
equipamentos de proteção individual
específicos e adequados às atividades
desenvolvidas, em atendimento ao disposto
na NR6.
As vestimentas de trabalho devem ser
adequadas
às
atividades,
devendo
contemplar a condutibilidade, inflamabilidade
e influências eletromagnéticas.
É vedado o uso de adornos pessoais nos
trabalhos com instalações elétricas ou em
suas proximidades.

(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

I, apenas.

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

I, apenas.

(C)

II, apenas.

(D)

I, II e III.

30 -

De acordo com a ABNT NBR 5410:2004, quanto à
proteção contra quedas e faltas de tensão, analise as
assertivas abaixo.
I.

Devem ser tomadas precauções para evitar
que uma queda de tensão ou uma falta total
de tensão, associada ou não ao posterior
restabelecimento desta tensão, venha a
causar perigo para as pessoas ou danos a
uma parte da instalação, a equipamentos de
utilização ou aos bens em geral. O uso de
dispositivos de proteção contra quedas e
faltas de tensão pode não ser necessário se
os danos a que a instalação e os

5

