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Português 
 
 
01.Leia o texto a seguir: 
 

Cadela salva criança 
  

Uma cadela vira-lata, Catita, salvou a vida de  
Bull, em Campos, no estado do Rio. Os irmãos Lucas 
Martins, de 4 anos, e Leandro, de 10, brincavam na rua, 
quando o cachorro surgiu e passou a mordê-los. A cadela, 
atraída pelo choro dos meninos, avançou contra Holls. 
Após muita briga o cão fugiu. Os garotos foram 
hospitalizados, mas já receberam alta. 

 
(O Estado de São Paulo) 

 
De acordo com o texto NÃO se afirma que: 
 

a) Um cão atacou duas crianças. 
b) Catita salvou duas crianças de um pit Bull. 
c) O fato ocorreu no estado de São Paulo. 
d) As crianças tinham 4 e 10 anos de idade. 
e) O pit Bull chamava-se Holls. 

 
02.Em qual das alternativas a seguir as sílabas estão 
separadas incorretamente? 
 

a) CI-GAR-RA 
b) RE-SOL-VI-DO 
c) AR-RU-MA-DO 
d) RO-U-BO 
e) FER-RA-DU-RA 

 
03.O texto abaixo está sem pontuação. Os símbolos (*) 
indicam o lugar em que a pontuação deveria aparecer.  

 
“Um elefante * muito enxerido *foi parar num grande circo. 
Ele exclamou * 
*Que beleza *Gente * aqui estou*” 
 
Os sinais de pontuação mais adequados seriam, segundo 
a ordem em que apareceriam no texto: 
 

a) vírgula, vírgula, dois-pontos, travessão, 
exclamação, vírgula e exclamação. 

b) vírgula, vírgula, ponto-e-vírgula, travessão, 
exclamação, vírgula e exclamação. 

c) vírgula, vírgula, dois-pontos, travessão, 
exclamação, ponto final e reticências. 

d) vírgula, vírgula, dois-pontos, travessão, vírgula, 
vírgula e exclamação. 

e) vírgula, vírgula, dois-pontos, travessão, 
interrogação, vírgula e exclamação. 

 
04.Qual alternativa contém palavras que não deveriam 
estar acentuadas? 
 

a) armazém, além, também 
b) daí, saí, caí 
c) má, sofá, cajá 
d) cajú, pitú, jacú 
e) cipó, jiló, caritó 

 
 
 
 

05.Complete as palavras abaixo com x ou ch. Em seguida 
marque a opção que contém a seqüência correta. 

 
Be__iga  
__ácara 
__arope 
En__urrada 
__icote 
 

a) X, X, CH, CH, X 
b) X, CH, X, X, CH 
c) CH, CH, X, X, X 
d) X, X, X, CH, CH 
e) CH, X, CH, CH, X 

 
06.“Na última sexta-feira, 20 de junho, o presidente Lula 
sancionou uma lei que já nas primeiras horas suscitou 
opiniões extremadas, a favor e contra. Apelidada de Lei 
Seca, a legislação da tolerância quase zero aumenta as 
penalidades para qualquer pessoa que dirija depois de 
consumir bebida alcoólica, mesmo que em quantidades 
ínfimas.”(Revista da Semana, julho de 2008). 
 
O texto acima não nos permite afirmar que: 
 

a) A Lei Seca é muito rígida. 
b) A lei seca recebeu críticas e elogios. 
c) O presidente Lula sancionou a Lei Seca. 
d) Todos aprovaram a Lei Seca. 
e) A Lei tenta impedir que as pessoas bebam e em 

seguida dirijam. 
 
07.Em qual das alternativas o verbo sublinhado está no 
tempo passado? 
 

a) Hão de existir políticos honestos. 
b) A jovem não tivera tempo para escapar do 

malfeitor. 
c) Iríamos à praia, mas choveu. 
d) Conversarei sobre isto amanhã. 
e) Pare com isso já! 

 
08.Qual das frases está de acordo com a norma culta da 
língua? 

 
a) Aquele rapaz tem o péssimo abito de falar 

gritando. 
b) Já está na ora de resolvermos esta situação. 
c) A herança que recebi veio em boa hora. 
d) A pessoas que não tomam jeito. 
e) Li o jornal para consultar meu oroscopo. 

 
09.Em qual das alternativas a palavra grifada é um verbo? 
 

a) Não falo com quem me faz de palhaço. 
b) Quando começa a relampejar todos correm. 
c) Assisti a uma fita ontem. 
d) Aquele homem fitou-me os olhos, indignado. 
e) O jantar está servido! 

 
10.Há verbo no futuro em: 
 

I. Mãe e filho se abraçaram. 
II. Mãe e filho se abraçarão. 
III. Iremos à praia este fim de semana. 

 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em II. 
c) Apenas em III. 
d) Em I e II. 
e) Em II e III. 
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Matemática 
 
 
11.Considere o número 257. Se multiplicarmos sua 
unidade por 4, sua dezena por 3 e sua centena por 2, o 
valor encontrado: 
 

a) passa 432 unidades de 257. 
b) passa 234 unidades de 257. 
c) passa 321 unidades de 257. 
d) passa 132 unidades de 257. 
e) passa 236 unidades de 257. 

 
12.Três números são somados. O menor é 134. O 
resultado da soma passa 383 unidades do maior. O 
terceiro número é: 
 

a) Menor que 134. 
b) Maior que 134 e menor que 250. 
c) Maior que 250 e menor que 383. 
d) Maior que 383. 
e) Não há dados suficientes para responder. 

 
13.Num saco com laranjas, 42 estão verdes e as 4/7 
restantes estão maduras. O total de laranjas deste saco 
pode ser dividido igualmente entre: 
 

a) 3 pessoas 
b) 4 pessoas 
c) 5 pessoas 
d) 6 pessoas 
e) 7 pessoas 

 
14.Um corredor treina todos os dias. Num sábado deu 19 
voltas numa pista oval de 0,8 km. No domingo, deu 13 
voltas numa pista circular de 1.200 metros. Assim, 
podemos afirmar que: 
 

a) No sábado percorreu 500 metros a mais que no 
domingo. 

b) No sábado percorreu 200 metros a menos que no 
domingo. 

c) No sábado percorreu 300 metros a mais que no 
domingo. 

d) No sábado percorreu 400 metros a menos que no 
domingo. 

e) No sábado percorreu 500 metros a menos que no 
domingo. 

 
15.Deposito mensalmente R$ 160,00 na caderneta de 
poupança, isto é, 20% do meu salário. Meu salário é de: 
 

a) R$ 800,00 
b) R$ 320,00 
c) R$ 400,00 
d) R$ 480,00 
e) R$ 740,00 

 

16.Considere o maior número de 4 dígitos que seja 
divisível por 7. Quanto devo acrescentar a ele para que 
seja divisível por 8? 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
17.Atrasei o pagamento de uma parcela de R$ 42,00 do 
carnê da loja de eletrodomésticos. O pagamente está 
previsto par o dia 10 de cada mês e só pude efetuar o 
pagamento no dia 15. Desse modo tive que pagar juros 
simples de 0,2% ao dia. O total pago por esta parcela em 
atraso foi de: 
 

a) R$ 46,20 
b) R$ 42,42 
c) R$ 44,20 
d) R$ 46,40 
e) R$ 42,24 

 
18.Pelo Sistema Legal de Medidas, para que 
transformemos uma medida expressa em milímetros para 
uma medida expressa em decímetros é necessário: 
 

a) Multiplicar seu valor por 10. 
b) Dividir seu valor por 10. 
c) Multiplicar seu valor por 100. 
d) Dividir seu valor por 100. 
e) Multiplicar seu valor por 1000. 

 
19.Obtive R$ 782,00 com a venda de lanches num dia de 
sexta-feira. Desse valor deverei abater alguns gastos: 
 

• R$ 52,00 de pão; 
• R$ 37,00 na compra de um botijão de gás; 
• R$ 75,00 da conta de energia; 
• R$ 207,50 para pagamento da quinzena de um 

funcionário. 
 
Com isso me restará: 
 

a) R$ 410,50 
b) R$ 412,50 
c) R$ 390,50 
d) R$ 405,50 
e) R$ 416,50 

 
20.Qual das frações abaixo mais se aproxima de 7/12 e é 
maior que ele? 
 

a) 1/3 
b) 1/2 
c) 2/3 
d) 3/4 
e) 5/6 
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Conhecimentos Específicos  
 
 
21.A corrente elétrica é formada por: 
 

a) Por prótons livres em movimento organizado. 
b) Por íons livres em movimento organizado. 
c) Por elétrons livres em movimento organizado. 
d) Por âmperes livres em movimento organizado. 
e) Por volts livres em movimento organizado. 

 
22.É um fluxo ordenado de partículas carregadas 
(partículas dotadas de carga elétrica). Em um fio de cobre, 
é formada por minúsculas partículas dotadas de carga 
elétrica negativa, denominadas elétrons -- eles são os 
portadores da carga elétrica. Trata-se de: 
 

a) Corrente elétrica 
b) Intensidade elétrica 
c) Tensão elétrica 
d) Voltagem elétrica 
e) Resistência elétrica 

 
23.Dispositivo contendo dois terminais condutores: 
 

a) Corrente 
b) Bipolo 
c) Tensão 
d) Fontes Dependentes 
e) Fontes Controladas  

 
24.É um dispositivo capaz de transformar em energia 
elétrica outra modalidade de energia. Sua função é 
fornecer energia às cargas elétricas que o atravessam. 
Industrialmente, mais comuns são os químicos e os 
mecânicos. 
 

a) Indutor elétrico 
b) Corrente elétrica 
c) Dispositivos de controle 
d) Amperímetro 
e) Gerador elétrico 

 
25.Receptor elétrico é: 
 

a) É um dispositivo que transforma toda a energia 
elétrica consumida integralmente em calor. 

b) São elementos que servem para acionar ou 
desligar um circuito elétrico. 

c) São utilizados nos circuitos elétricos para medir a 
intensidade da corrente elétrica e a ddp existentes 
entre dois pontos, ou, simplesmente, para 
detectá-las. 

d) É um dispositivo que transforma energia elétrica 
em outra modalidade de energia, não 
exclusivamente térmica. O principal tipo é o motor 
elétrico, que transforma energia elétrica em 
mecânica, além da parcela de energia dissipada 
sob a forma de calor. 

e) Aparelho utilizado para medir a diferença de 
potencial entre dois pontos de um circuito 
elétrico.  

 
 
 
 
 

26.Aparelho que serve para medir a intensidade da 
corrente elétrica: 
 

a) Resistor  
b) Receptor 
c) Amperímetro 
d) Gerador 
e) Voltímetro 

 
27.É um dispositivo elétrico passivo que armazena energia 
na forma de campo magnético, normalmente combinando 
o efeito de vários loops da corrente elétrica. pode ser 
utilizado em circuitos como um filtro passa baixa, 
rejeitando as altas freqüências: 
 

a) Indutor  
b) Disjuntor 
c) Resistor  
d) Capacitor 
e) Dispositivo de manobra 

 
28.Aplicados em instalações elétricas em baixa tensão 
interna residenciais, industriais e comerciais, em circuitos 
de alimentação, distribuição e em circuitos terminais, 
oferecendo maior segurança por serem do tipo BWF, com 
maior facilidade de instalação devido à sua flexibilidade, 
reduzindo, assim, o tempo e o custo da instalação. 
Também são empregados para fiações internas de painéis, 
quadros, cubículos e outras aplicações. A descrição refere-
se ao: 
 

a) Cabo Flexível 105ºC 750V 
b) Cabo Antichama Flexível 450/750V 
c) Cabo Auto Espessura Reduzida 
d) Cabo Solda 750V 
e) Cabo Flexível PP 450/750V 

 
29.Sobre fios e cabos elétricos marque V para afirmativa(s) 
verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(    )  A bitola dos condutores e cabos, bem como o 
número de condutores instalados em cada 
eletroduto, deve obedecer às especificações de 
projeto. 

(    )  É permitido a instalação de condutores e cabos 
isolados sem a proteção de eletrodutos ou 
invólucros, quer a instalação seja embutida, 
aparente ou enterrada no solo. 

(    )  As curvas realizadas nos condutores e cabos não 
devem danificar a sua isolação. 

(    )  Nas ligações dos condutores a chaves, 
disjuntores e bases fusíveis, utilizar terminais não 
apropriados. 

 
A seqüência correta é: 

 
a) F – V – F – V  
b) V – F – F – V  
c) F – V – V – F 
d) V – V – F – F 
e) V – F – V – F  
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30.Sobre fios e cabos elétricos marque a alternativa 
incorreta. 
 

a) De acordo com a NBR 5410 os fios ou cabos não 
devem ocupar mais do que 53% da área útil do 
eletroduto quando é utilizado um condutor, 31% 
quando são utilizados dois e 40% para três ou 
mais condutores no mesmo eletroduto. 

b) Devem ser usados os Fios e Cabos de cobre de 
alta condutibilidade, tipo anti-chamas, com 
revestimento termoplástico e nível de isolamento 
para 750V e 1000V, salvo indicação em contrário 
do projeto executivo de elétrica. 

c) Cabos utilizados em instalações subterrâneas 
devem sofrer esforços de tração ou torção que 
prejudiquem sua capa isolante. 

d) Os cabos são feitos por diversos filamentos finos, 
o que lhes dá maleabilidade e facilita sua 
colocação dentro dos eletrodutos. 

e) Não permitir emendas de condutores dentro dos 
eletrodutos; executá-las somente dentro das 
caixas de derivação, ligação ou passagem. 

 
31.Analise as afirmativas abaixo sobre eletrodutos. 
 

I. Sua função principal é proteger os condutores 
elétricos contra certas influências externas (ex. 
choques mecânicos, agentes químicos, etc.) 
podendo também, em alguns casos, proteger o 
meio ambiente contra perigos de incêndio e de 
explosão, resultantes de faltas envolvendo 
condutores e, até mesmo, servir como condutor 
de proteção. 

II. Os eletrodutos, que, em função do material usado 
podem ser metálicos ou isolantes ou ainda 
magnéticos ou não magnéticos, classificam-se, 
segundo a IEC, em rígidos, curváveis, 
transversalmente elásticos e flexíveis. 

III. Nos eletrodutos só devem ser instalados 
condutores isolados, cabos unipolares ou cabos 
multipolares, admitindo-se a utilização de 
condutor nu em eletroduto isolante exclusivo, 
quando tal condutor destinar-se a aterramento. 

IV. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos 
devem reduzir efetivamente seu diâmetro interno. 

 
Está (estão) correta(s): 

 
a) Apenas a I.  
b) Apenas a II e III. 
c) Apenas a II e IV. 
d) Apenas a I, II e III. 
e) Todas estão corretas. 

 
32.São tubos de aço sem costura, galvanizados a fogo, 
interna e externamente próprios para nosso clima, e têm 
por fim suportar e proteger os fios e cabos de circuitos 
elétricos: 
 

a) Eletrodutos rígidos. 
b) Conexões de PVC. 
c) Conexões de PVC Rígido Roscável. 
d) Eletroduto corrugado flexível reforçado. 
e) Eletrodutos curváveis. 

 
 
 
 
 

33.Marque a alternativa incorreta sobre os cuidados que 
devemos ter ao executar uma instalação elétrica, ou 
durante sua manutenção. 
 

a) Teste sempre o circuito antes de trabalhar com 
ele, para ter certeza de que não está energizado. 

b) Desconecte os plugues durante a manutenção 
dos equipamentos. 

c) Utilize sempre ferramentas com cabo de material 
isolante (borracha, plástico, madeira etc). Dessa 
maneira, se a ferramenta que você estiver 
utilizando encostar acidentalmente em uma parte 
energizada, será menor o risco de choque 
elétrico. 

d) Não use jóias ou objetos metálicos, tais como 
relógios, pulseiras e correntes, durante a 
execução de um trabalho de manutenção ou 
instalação elétrica. 

e) Use sempre sapatos com solado de borracha, 
chinelos, sandálias ou calçados do gênero eles 
diminuem o risco de contato do corpo com a terra 
e, conseqüentemente, o risco de choques 
elétricos. 

 
34.Em relação à prevenção de tomadas e equipamentos 
eletroeletrônicos marque a alternativa correta. 
 

a) Não coloque protetores nas tomadas. 
b) Não evite colocar campainhas e luminárias perto 

da cortina. 
c) Trabalhe com os pés descalços ao trocar fusíveis 

elétricos. 
d) Passe fios elétricos por baixo de tapetes. Isso não 

causa incêndios. 
e) Não instale interruptor, fusível ou qualquer outro 

dispositivo no fio neutro. 
 

35.Sobre aterramento analise as afirmativas abaixo. 
 

I. As cargas elétricas podem ser negativas ou 
positivas e sempre procuram um caminho para 
encontrar cargas contrárias. A circulação dessas 
cargas elétricas, através de uma conexão a terra, 
evita que a corrente elétrica circule pelas 
pessoas, evitando que elas sofram choques 
elétricos. 

II. A existência de um adequado sistema de 
aterramento também pode maximizar os danos 
em equipamentos, em casos de curto-circuito. 

III. Todo circuito elétrico bem projetado e executado 
deve ter um sistema de aterramento. Um sistema 
de aterramento adequadamente projetado e 
instalado minimiza os efeitos destrutivos de 
descargas elétricas (e eletrostáticas) em 
equipamentos elétricos, além de proteger os 
usuários de choques elétricos. 

IV. O fio terra deve ser instalado em todas as 
tomadas e pontos de energia da casa, 
independente do ambiente. Isto não garante que 
qualquer equipamento que possua o fio terra seja 
interligado ao sistema de aterramento, com a 
necessidade de gambiarras. 

 
Está (estão) incorreta(s): 

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e III. 
c) Apenas a III e IV. 
d) Apenas a II e IV. 
e) Todas estão incorretas. 
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36.É usada para transformar a energia elétrica sob a forma 
de corrente alternada (CA) da rede em uma energia 
elétrica de corrente contínua, mais adequada para 
alimentar cargas que precisem de energia CC. 
 

a) Receptáculo 
b) Fonte de alimentação 
c) Circuito magnético 
d) Corrente alternada 
e) Corrente continua 

 
37.Existem quantos tipos de dispositivo de proteção? 
 

a) Dois 
b) Três 
c) Cinco 
d) Sete 
e) Nove 

 
38.Protege os fios e os cabos do circuito. Quando ocorre 
uma sobrecorrente provocada por uma sobrecarga ou um 
curto circuito, ele é desligado automaticamente. Ele 
também pode ser desligado manualmente para a 
realização de um serviço de manutenção. Trata-se de: 
 

a) Dispositivo DR 
b) Eletroduto 
c) Disjuntor 
d) Interruptores 
e) Aterramento 

 
39.Marque a alternativa incorreta em relação a acidentes 
com choque elétrico. 
 

a) As manifestações do choque são: contrações 
musculares; comprometimento do sistema 
nervoso central, podendo levar à parada 
respiratória; comprometimento cardiovascular 
provocando a fibrilação ventricular – "parada 
cardíaca"; queimaduras de grau e extensão 
variáveis, podendo chegar até a necrose do 
tecido. 

b) Em caso de acidente com choque elétrico, a 
primeira atitude para socorro da vítima é desligar 
a corrente elétrica o mais rápido possível ou 
afastar a vítima do contato elétrico, utilizando 
material isolante elétrico seco (borracha, madeira, 
amianto, etc).  

c) Em caso de choque elétrico verificar o nível de 
consciência e sinais vitais; realize a ressucitação 
cárdio-pulmonar, se necessário; cuide das 
queimaduras, se houver, e providencie a 
hospitalização da vítima. Os casos mais graves 
causados por choque são a parada cárdio-
respiratória e queimadura. 

d) A parada cárdio-respiratória não pode ser 
provocada pelo choque elétrico. As manifestações 
são inconsciência, parada respiratória e ausência 
de pulso em grande artéria. 

e) Na ausência de pulso, quando se tratar de um 
socorrista, fazer massagem cardíaca, 
comprimindo o tórax 15 vezes, alternando esse 
movimento com 2 ventilações, procurando manter 
uma freqüência de 80 a 100 massagens por 
minuto. 

 
 
 
 

40.Não é considerado um problema em instalações 
elétricas: 
 

a) Sobrecargas, que ocorrem, sobretudo pela 
utilização de muitos aparelhos ligados na mesma 
tomada (como benjamins ou tês), pelo uso de 
aparelhos de potência muito elevada em redes 
elétricas que não estavam preparadas para isto e 
por improvisações (gambiarras ou gatos) 
executadas por pessoal não qualificado. Com o 
tempo, as sobrecargas podem gerar graves 
acidentes pessoais e, não raro, ocasionar 
incêndios.  

b) Extensão solta pelo piso, uma causa freqüente de 
acidentes, que deve ser eliminada e em seu lugar 
executada uma instalação definitiva.  

c) Improvisações e gambiarras, materiais e produtos 
de qualidade duvidosa, falta de profissionalismo, 
principalmente na contratação do famoso "faz-
tudo".  

d) Dimensionamento insuficiente dos cabos.  
e) Utilização de dispositivos de proteção, como DR e 

aterramento.  
 
 

FIM DO CADERNO 
 




