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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte 

maneira: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 

preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
 



 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.  
 

O futuro do trabalho 
Thomaz Wood Jr.  

Quando se observam carreiras e profissões, tem-se a sensação de que tudo que era 

sólido agora se desmancha no ar. O mago, ou vilão transformador, costuma ser a tecnologia, 

força capaz de abalar indústrias e desestruturar trajetórias. 

O impacto é especialmente visível nas carreiras das indústrias criativas e da mídia. Nos 

últimos 20 anos, as indústrias musicais, as editoras de livros, as revistas e os jornais foram 

impactados pelas novas tecnologias da informação e de comunicação. Mudaram as formas de 

produzir e de trabalhar. Para melhor ou para pior? Há controvérsias.  

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas relações de 

trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias  turbinam a 

criatividade e escancaram as portas do mercado para as mentes mais brilhantes.  

Steve Johnson é um escritor norte-americano dedicado a temas relacionados à ciência, 

tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo. Em um longo texto publicado no 

jornal The New York Times, em agosto de 2015, Johnson escreve sobre a emergência da 

economia digital e suas consequências sobre a cultura, as indústrias criativas e seus 

profissionais. 

Argumenta que o apocalipse anunciado algumas décadas atrás não se materializou. 

Muitas empresas e empregos desapareceram, mas, segundo ele, a produção cultural está em 

alta e os profissionais do campo têm, hoje, mais oportunidades de trabalho do que antes.  

Nas indústrias musicais, a tecnologia barateou a produção e transformou a distribuição. 

As gravadoras e as lojas de discos deixaram o palco. Empregos foram perdidos, mas não 

necessariamente aqueles dos artistas. Os músicos deixaram de ganhar dinheiro com discos e 

voltaram seu foco para as apresentações ao vivo.  

A queda de renda de uma atividade foi compensada pelo aumento de renda na outra. 

Além disso, a redução dos custos de produção e distribuição permitiu aos músicos gravar e 

disponibilizar suas obras com facilidade e baixo preço.  

A história da indústria editorial apresenta similaridades com a das  indústrias musicais. A 

venda de livros impressos continuou a aumentar, mesmo depois da introdução dos e-books. Além 

disso, os livros impressos seguem sustentando uma fatia substancial do mercado. Novos autores 

e obras surgem todos os dias.  

Para os artistas, o novo mundo do trabalho traz oportunidades e desafios. Favorece os 

profissionais que conseguem se adaptar a um portfólio amplo de atividades, em lugar de buscar 

especialização em um único caminho de carreira. De fato, as possibilidades de inserção 

comercial se multiplicaram. 

Músicos podem hoje compor jingles para publicidade, trilhas para cinema, tevê, teatro, 

videogames e uma infinidade de aplicativos para smartphones e tablets. Podem dar cursos 

presenciais, em escolas, e virtuais, por meio do YouTube. E mantêm a possibilidade de se 

apresentar em casas noturnas, teatros e salas de concerto.  

As inúmeras opções abertas pelas novas tecnologias e seus desdobramentos no mercado 

de trabalho tornaram a carreira musical, como outras do setor artístico, mais fac tível. No entanto, 

sobreviver nesse novo mundo exige novas competências, relacionadas à gestão da própria 

carreira, como se esta fosse um negócio. E todo esse mar de oportunidades não significa que 

pagar as contas ficou mais fácil. O jogo continua desigual , com uma base numerosa e mal 

remunerada e um topo restrito e milionário.  
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A tendência da chamada “carreira portfólio”, na qual o profissional é empreendedor de si 

mesmo e gerencia diferentes atividades e projetos, não é nova ou exclusiva das indústrias 

criativas. Muito antes da internet, músicos e outros artistas dividiam seu tempo entre diferentes 

atividades. Médicos e consultores há anos administram múltiplas frentes de trabalho.  

Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno, para o bem e para o 

mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças que comumente se 

situam além da capacidade dos profissionais. Com isso, gera ansiedade e frustração, criando 

com frequência dramas pessoais de difícil superação e que tendem a s e multiplicar, à medida 

que outras indústrias e profissões são afetadas.   

Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2016.  

 

Glossário 

 Arautos: aqueles que proclamam ou anunciam algo.  

 Factível: o que pode acontecer ou ser feito, realizável. 

 

01. É propósito comunicativo principal do texto:  

A) explicar aspectos da influência da tecnologia nas transformações de carreiras 
profissionais. 

B) defender ponto de vista contrário à influência da tecnologia nas carreiras profissionais.  

C) descrever impactos negativos da tecnologia na estruturação das carreiras profissionais.  

D) criticar várias visões otimistas acerca da influência da tecnologia nas carreiras 
profissionais. 

 
02. No texto, o percurso do desenvolvimento progressivo do tema est á coerentemente sintetizado 

na ordenação seguinte: 

A) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para  deslegitimar as duas visões 
expostas; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para refutar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; ponderação acerca dos impactos da tecnologia 
no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do problema.  

B) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para deslegitimar uma da s visões 
expostas; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para refutar os dois  
posicionamentos evidenciados no texto; afirmação categórica acerca dos impactos da 
tecnologia no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controv ersa do 
problema. 

C) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente 
exposta; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para ratificar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; afirmação categórica acerc a dos impactos da 
tecnologia no mercado de trabalho; e conclusão discordante da natureza controversa do 
problema. 

D) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente 
exposta; exemplificação, com algumas carreiras profiss ionais, para ratificar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; ponderação acerca dos impactos da tecnologia 
no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do problema.  

 
03. Os parágrafos 8º e 13º apresentam ideias centrais  

A) implícitas e estão inter-relacionados por uma expressão presente no segundo período do 
parágrafo 13º. 

B) implícitas e estão inter-relacionados por uma expressão presente no primeiro período do 
parágrafo 13º. 

C) explícitas, correspondentes, em cada um, ao segundo período. 

D) explícitas, correspondentes, em cada um, ao primeiro período.  
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04. No texto, a linguagem apresenta marcas 

A) do português escrito padrão, com excesso de jargão profissional, o que caracteriza um 
gênero discursivo de circulação restrita a um grupo específico.  

B) do português oral, sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero discursivo 
de circulação ampla. 

C) do português escrito padrão, sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero 
discursivo de circulação ampla. 

D) do português oral, com excesso de arcaísmos, o que caracteriza um gênero discursivo de 
circulação restrita a um grupo específico.  

 

05. Considere o trecho: 
 

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas 
relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas 
tecnologias turbinam a criatividade e escancaram as portas do mercado para as 
mentes mais brilhantes. 

Steve Johnson é um escritor  norte-americano dedicado a temas relacionados à 

ciência, tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo. Em um longo texto 
publicado no jornal The New York Times, em agosto de 2015, Johnson escreve sobre a 
emergência da economia digital e suas consequências sobre a cultura, as  indústrias 
criativas e seus profissionais.  

 

A expressão em destaque refere-se aos que 

A) têm uma visão positiva sobre a influência das novas tecnologias no mercado de trabalho.  

B) têm uma visão negativa sobre a influência das novas tecnologias no mercado de trabalho. 

C) se dedicam a temas relacionados à ciência.  

D) se dedicam a temas relacionados à inovação.  
 

06. No quinto parágrafo, as citações do discurso alheio apresentam -se sob forma 

A) direta e refutam a visão dos arautos do fim do mundo.  

B) direta e ratificam a visão dos arautos do fim do mundo.  

C) indireta e refutam a visão  dos profetas do admirável mundo novo.  

D) indireta e ratificam a visão dos profetas do admirável mundo novo.  

 

Os trechos reproduzidos a seguir servirão de base para as questões 07 e 08. 

Trecho I 
 

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas 

relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas 

tecnologias turbinam a criatividade e escancaram as portas do mercado para as 

mentes mais brilhantes. 
 

Trecho II 
 

Nas indústrias musicais, a tecnologia barateou a produção e transformou a 

distribuição. As gravadoras e as lojas de discos deixaram o palco. Empregos foram 

perdidos, mas não necessariamente aqueles dos artistas. Os músicos deix aram de 

ganhar dinheiro com discos e voltaram seu foco para as apresentações ao vivo.  

 

07. No Trecho I, ao denominar os grupos que representam visões sobre os impactos da 

tecnologia nas profissões, o autor vale-se de expressões de valor 

A) substantivo e marcadas pela linguagem denotativa.  

B) substantivo  e marcadas pela linguagem conotativa.  

C) adjetivo e marcadas pela linguagem conotativa.  

D) adjetivo e marcadas pela linguagem denotativa.  
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08. No Trecho I, as formas verbais expressam 

A) simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência descritiva; e, no Trecho II, as 
formas verbais expressam ações sucessivas, caracterizando uma sequência narrativa.  

B) simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência narrativa; e, no Trecho II, as 
formas verbais expressam ações sucessivas, caracterizando uma sequência descritiva.  

C) ações sucessivas, caracterizando uma sequência narrativa; e, no Trecho II, as formas 
verbais expressam simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência descritiva.  

D) ações sucessivas, caracterizando uma sequência descritiva; e, no Trecho II, as formas 
verbais expressam simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência narrativa.  

 

 

09. Considere o trecho: 

Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno, para o bem e 

para o mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças 

que comumente se situam além da capacidade dos profissionais.  

As palavras em destaque 

A) inter-relacionam orações, estabelecem relações semânticas semelhantes e podem ser 
substituídas, preservando-se o sentido, em ambos os casos, por “entretanto”.  

B) inter-relacionam períodos, estabelecem relações semânticas semelhantes e podem ser 
substituídas, preservando-se o sentido, em ambos os casos, por “no entanto”.  

C) inter-relacionam orações, estabelecem relações semânticas distintas e poderiam ser 
substituídas, preservando-se o sentido, no primeiro caso, por “entretanto” e, no segundo, 
por “todavia”. 

D) inter-relacionam períodos, estabelecem relações semânticas distintas e poderiam ser 
substituídas, preservando-se o sentido, no primeiro caso, por “entretanto” e, no segundo, 
por “portanto”. 

 

 

10. Leia os trechos reproduzidos a seguir.  
 

Trecho I 

Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias  turbinam 

a criatividade e escancaram as portas do mercado para as mentes mais brilhantes.  
 

Trecho II 

Favorece os profissionais que conseguem se adaptar a um portfólio amplo de 

atividades, em lugar de buscar especialização em um único caminho de carreira.  

 

Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa,  

A) tanto no Trecho I quanto no Trecho II é possível a colocação de uma vírgula antes da 
palavra “que”, alterando o sentido em ambos os casos. 

B) é possível, no Trecho I, a colocação de uma vírgula após a palavra “que”, mas isso não 
alterará a informação veiculada. 

C) é possível, no Trecho II, a colocação de uma vírgula antes da palavra “que”, mas isso 
alterará a informação veiculada. 

D) tanto no Trecho I quanto no Trecho II é possível a colocação de uma vírgula após a 
palavra “que”, não alterando o sentido em ambos os casos.  
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 
 

11. Encontram-se instaladas e em perfeito funcionamento, em um circuito de iluminação, as 

seguintes lâmpadas fluorescentes: 10 lâmpadas de 20 W, 07 lâmpadas de 25 W e 12 

lâmpadas de 30 W. Sabendo que se trata de um circuito monofásico com 127 V de tensão, a 

corrente resultante no circuito, quando as lâmpadas de 25 W e  30 W estiverem ligadas, será 

de, aproximadamente, 

A) 3,65 A. 

B) 5,58 A. 

C) 2,37 A  

D) 4,21 A.. 

 
12. Um motor elétrico de indução trifásico de 06 pólos  possui um escorregamento a plena carga 

de 8%. Considerando que esse motor está ligado a uma rede de 380 V e 60 Hz, a rotação 

nominal do motor a plena carga será de 

A) 1.188 RPM. 

B) 1.098 RPM. 

C) 1.236 RPM. 

D) 1.104 RPM. 

 
13. Um chuveiro elétrico é alimentado por uma tensão monofásica de 127 V, produzindo uma 

corrente de 15 A. Nesse caso, a potência consumida pelo aquecedor será de 

A)  1.410 W. 

B) 1.905 W.  

C)  2.105 W. 

D) 2.355 W.  

 
14. Em uma loja de doces está instalado um forno elétrico com uma potência  de 8.000 W. Este é 

utilizado durante 5 horas todos os dias. Sabendo-se que o valor do kWh cobrado pela 

concessionária é R$ 0,28,  o valor desembolsado, após 30 dias, será de  

A) R$ 199,00. 

B) R$ 416,00.  

C) R$ 289,00.  

D) R$ 336,00.  

 
15. A função a seguir representa uma tensão alternada em função do tempo, onde, o valor de 

pico dessa tensão corresponde a 400 V e a um ângulo de defasagem igual a  
 

 
  Radianos. 

 ( )        (      
 

 
) V. 

O valor eficaz dessa tensão é de, aproximadamente,  

A) 400,00 V. 

B) 380,45 V.    

C) 283,69 V.  

D) 230,80 V.  

 

Considere 2 = 1,41 

e 
π = 3,14. 
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16. Uma fonte de sinais apresenta uma corrente de curto-circuito de 25 µA e resistência interna 

de 10,0 kΩ. A tensão em circuito aberto dessa fonte corresponde a  

A) 250 mV.  

B) 300 mV.  

C) 180 mV.  

D) 420 mV.  
 

17. Um gerador elétrico pode fornecer uma potência de 5,0 CV. Quando esse gerador fornece 

uma potência elétrica de 3.480 W, deverá funcionar com um rendimento aproximado de  

A) 85,50%. 

B) 94,60%. 

C) 89,80%. 

D) 79,40%. 

 

18. Um condutor elétrico de cobre possui um comprimento de 50 m e uma bitola de 2,5 mm
2
. O 

valor da resistência elétrica desse condutor é, aproximadamente,  

A) 0,12 Ω. 

B) 0,23 Ω. 

C) 0,34 Ω. 

D) 1,03 Ω. 

 

19. Em um circuito elétrico de corrente alternada, dois capacitores de 15 μF e 45 μF utilizados 

como filtro estão associados em paralelo. Logo, é possível afirmar que a capacitância 

equivalente entre os capacitores será de 

A) 11,25 μF. 

B) 17,50 μF. 

C) 33,50 μF. 

D) 60,00 μF. 

 

20. No enrolamento primário de um transformador abaixador com relação de transformação 3:2, 

conecta-se uma fonte alternada de 110 V. A tensão observada nos terminais do enrolamento 

secundário será de, aproximadamente,  

A) 79,50 V. 

B) 68,50 V. 

C) 82,50 V. 

D) 73,50 V. 

 

21. Um transformador possui 10.000 espiras no primário e 2.500 espiras no secundário. Se uma 

impedância de módulo igual a 32 Ω é verificada no primário, tem -se, no secundário, uma 

impedância de módulo, igual a 

A) 16 Ω. 

B) 2 Ω. 

C) 8 Ω. 

D) 48 Ω. 

 

 

Dados: Resistividade do cobre (ρ) = 0,017 Ω mm2/m. 

Considere 1 CV = 736W.  
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22. Um transformador possui 60.000 espiras no primário e 15.000 espiras no secundário. Se uma 

corrente alternada, de valor eficaz 20 A, é aplicada no secundário, tem -se, no primário, uma 

corrente alternada de valor eficaz igual a  

A) 4,0 A. 

B) 2,0 A. 

C) 7,0 A. 

D) 5,0 A. 
 

 

23. Uma carga trifásica, quando ligada a uma rede de 380 V, requer 15 kW com um fator de 

potência de 0,89 em atraso. O módulo da potência reativa em kVar  necessária para aumentar 

o fator de potência total para 0,92 em atraso será de, aproximadamente,  

A) 1,30. 

B) 3,50. 

C) 2,40. 

D) 5,90. 
 

24. A manutenção das instalações elétricas garante o bom funcionamento dos equipamentos e a 

segurança dos usuários. Considere as seguintes afirmativas relacionadas à manutenção em 

instalações elétricas: 

I 
A periodicidade da manutenção deve ser tanto maior quanto maior for a 

complexidade da instalação. 

II 
O código BA4 aplica-se a pessoas com conhecimento técnico ou experiência tal que 

lhes permite evitar os perigos da eletricidade (engenheiros e técnicos).  

III 
Verificações e intervenções nas instalações elétricas devem ser executadas somente 

por pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5).  

IV 

O reaperto das conexões em quadros de distribuição e painéis deve ser feito, no 

máximo, 90 dias após a entrada em operação da instalação elétrica e repetido em 

intervalos regulares. 

De acordo com a norma NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, estão 

corretas as afirmativas 

A) III e IV.  

B) I e II. 

C) II e III. 

D) I e IV. 

 

25. Um disjuntor termomagnético tripolar está instalado em um quadro de distribuição cuja 

corrente de curto-circuito calculada é 3,8 kA. Os condutores são de cobre com isolação de 

PVC (K=115) e seção de 16 mm
2
. De acordo com o critério de proteção contra correntes de 

curto-circuito, o tempo de atuação do disjuntor não deverá ser superior a, aproximadamente,  

A) 0,386 segundos. 

B) 0,235 segundos. 

C) 0,427 segundos. 

D) 0,512 segundos. 
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26. As características de um motor elétrico de indução trifásico e o circuito unifilar de força da 

chave de partida utilizada para seu acionamento são apresentados a  seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

No circuito, F são fusíveis, K o contator, RT o relé de sobrecarga e M o motor elétrico de 

indução trifásico. Considerando os dados apresentados e a figura do circuito, a corrente 

ajustada no relé de sobrecarga é 

A) 148 A.   C) 56 A.  

B) 83 A.    D) 264 A. 

 
27. A Figura a seguir representa o esquema básico de entrada de serviço de um consumidor de 

baixa tensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nessa Figura, kWh é o medidor de energia elétrica ativa, D é o disjuntor e QD o quadro de 

distribuição. Considerando esses dados e a figura, é correto afirmar que os pontos A e B e os 

trechos I e II denominam-se, respectivamente, 

A) ponto de entrada, ponto de ligação, ramal de serviço e ramal de ligação.  

B) ponto de entrega, ponto de entrada, ramal de derivação e ramal de entrega.  

C) ponto de derivação, ponto de entrega, ramal de ligação e ramal de entrada.  

D) ponto de serviço, ponto de derivação, ramal de entrada e ramal de serviço.  

 
28. Considere as seguintes afirmativas relacionadas à proteção de circuitos elétricos:  

I 
Nas instalações residenciais, onde o neutro é aterrado no padrão de entrada, deve -se 
instalar o Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) entre o neutro e a barra de 
aterramento. 

II 
Os disjuntores de curva B são aplicados na proteção de circuitos que alimentam 
cargas com características predominantemente resistivas . 

III 
Para a proteção contra correntes de sobrecarga, o dispositivo de proteção deve atuar 
com segurança para sobrecorrentes não superiores a 1,55 vezes a capacidade de 
condução de corrente dos condutores.  

IV 
Para garantir a seletividade, a corrente de operação do disjuntor a montante deve ser, 
pelo menos, o triplo da corrente de operação do disjuntor a jusante.  

Dentre as afirmativas apresentadas, estão corretas, apenas  

A) I e III.   C) II e III. 

B) II e IV.   D) I e IV.  
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29. A norma NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – estabelece os 
requisitos e condições mínimas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 
O quadro a seguir apresenta os procedimentos realizados para a reenergização de 
instalações elétricas. 

I Remoção da sinalização de impedimento de reenergização.  

II 
Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo 
de reenergização. 

III Destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.  

IV Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos.  

V 
Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções 
adicionais. 

De acordo com essa norma, a sequência correta dos procedimentos para reeenergizar as 

instalações elétricas é 

A) II – V – III – IV – I.   C) IV – II – V – I – III.  

B) I – III – II – V – IV.    D) III – IV – V – I – II. 
 

30. O diagrama unifilar da figura ao lado representa um 
transformador de corrente (TC) alimentando um 
amperímetro. O TC tem relação de transformação 
nominal igual a 20:1. 

Com base nos dados e na figura, a corrente que circula 
no secundário do TC é 

A) 12 A.     C) 3 A. 

B) 6 A.     D) 20 A. 

 
31. A figura a seguir representa a planta baixa das instalações elétricas de um escritório.  
 

 
 

De acordo com a figura e com os dados apresentados, o circuito correto que corresponde a 
essa montagem é 

A) 

 

 

C)
  

 

 

B) 

 

 

D)
  

 

 



10                Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim  Concurso Público 2016  Eletricista 

32. A figura a seguir representa o diagrama de ligação de uma lâmpada a vapor de sódio de alta 

pressão, acionada por uma fotocélula. Nesse circuito, são utilizados um reator, um ignitor e 

um capacitor. 

 

 
 

De acordo com a figura, as letras A, B, C, D e E são, respectivamente,  

A) reator, capacitor, ignitor, lâmpada  e fotocélula.  

B) fotocélula, capacitor, reator, ignitor e lâmpada.  

C) ignitor, lâmpada, reator, fotocélula e capacitor.  

D) capacitor, lâmpada, ignitor, fotocélula e reator.  
 

 

33. As figuras 1 e 2 representam esquemas de aterramento utilizados em instalações elétricas de 

baixa tensão, conforme a NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.  

 

 

Nessas figuras, T é o secundário do transformador, L1, L2 e L3 são as fases, N é o neutro, 

PE é o condutor de proteção e PEN é o neutro com função de aterramento. De acordo com 

essas informações, os esquemas de aterramento das figuras 1 e 2 são denominados, 

respectivamente, 

A) TN-CS e TT. 

B) TN-C e TT. 

C) TN-S e TN-C. 

D) IT e TN-S. 
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34. O choque elétrico é o efeito fisiológico da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, 

sendo uma das principais causas de acidentes. Considere as seguintes afirmativas 

relacionadas a choques elétricos e suas medidas de proteção:  

I 
O efeito da corrente elétrica no corpo humano aumenta com o aumento da 

frequência. 

II 
A fibrilação ventricular do coração é o fenômeno fisiológico mais grave que pode 

ocorrer com a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano.  

III 
A proteção básica contra contatos diretos pode ser garantida, por exemplo, pela 

isolação das partes vivas. 

IV 
O circuito SELV é um sistema de extrabaixa tensão de segurança eletricamente 

ligado à terra. 

Dentre as afirmativas apresentadas, estão corretas, apenas  

A) I e IV.    

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 

 

 

35. Um motor elétrico de indução trifásico será alimentado por um circuito trifásico de 380 V (3 

fases + PE). O motor apresenta os seguintes dados em sua placa nominal:  
 

 Potência: 60 CV; 

 Tensão: 380 V; 

 Rendimento: 0,90 e 

 Fator de potência: 0,88. 

Dadas as Tabelas de 1 a 4 apresentadas a seguir:  

 

TABELA 1 – CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE DE CONDUTORES 

SEÇÃO NOMINAL (mm
2
) 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 

Capacidade de condução (A) 24 31 39 52 67 86 103 122 151 

 

TABELA 2 – CORRENTES NOMINAIS DE DISJUNTORES TRIPOLARES (AMPÈRE) 

40 50 60 63 70 80 90 100 125 150 

 

TABELA 3 – DIÂMETRO EXTERNO DE CONDUTORES 

SEÇÃO NOMINAL (mm
2
) 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 

Diâmetro externo (mm) 3,7 4,3 4,9 5,9 6,9 8,5 9,6 11,3 12,9 

 

TABELA 4 – DIÂMETRO INTERNO DE ELETRODUTOS DE PVC 

TAMANHO NOMINAL 16 20 25 32 40 50 60 75 85 

Diâmetro interno (mm) 14,9 19,3 23,9 30,5 39,3 44,8 56,3 71,3 84 

 

e baseando-se no critério de proteção contra correntes de sobrecarga e na seção mínima do 

condutor de proteção, a seção nominal dos condutores de fases e de proteção, a corrente 

nominal do disjuntor tripolar e o tamanho nominal do eletroduto adotados para esse circuito 

serão, respectivamente, 

A) 35 mm
2
 e 16 mm

2
, 90 A e 32. 

B) 25 mm
2
 e 25 mm

2
, 90 A e 25. 

C) 50 mm
2
 e 35 mm

2
, 100 A e 40.   

D) 70 mm
2
 e 50 mm

2
, 125 A e 50. 

Considere 3 = 1,73 

e 
π = 3,14. 


