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1ª Parte – Português  

 

 
Os textos a seguir servirão de base para responder as 
questões 01 e 02. 

 
 
Texto 1: 

 

 
 
 
Texto 2: 

 

 
 
 
01. Na primeira tira a palavra radical significa, conforme o 

contexto: 
 

a) Raiz 
b) Violento 
c) Drástico 
d) Juvenil 
e) Símbolo matemático 

 
02. Na segunda tira o termo radical tem sentido de: 

 
a) Violento 
b) Drástico 
c) Raiz 
d) Juvenil 
e) Extremista 

 
03. Todas as frases estão no pretérito perfeito do 

indicativo, exceto: 
 

a) O cão seguiu o dono até o ponto do ônibus esta 
manhã. 

b) Nós todos optamos por resolver este problema 
outro dia. 

c) Passemos o dia descansando para poupar 
energias para a festa de logo mais. 

d) Vocês escreveram muito bem para quem está 
apenas ingressando no mundo das letras. 

e) Nós consumimos muita bebida na festa esta tarde. 
 

04. Sobre a conjugação dos verbos regulares, julgue as 

premissas. 
 

I. A conjugação da 1ª pessoa do plural dos verbos 
regulares apresentará similitude nos tempos 
presente e pretérito perfeito do indicativo. 

II. Em nada se assemelham as conjugações verbais 
dos verbos regulares. 

III. Os verbos regulares seguirão modelos pré-
estabelecidos de conjugação conforme cada 
tempo e modo. 

IV. O estudo dos verbos regulares depende do 
entendimento dos verbos irregulares. 

 
a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II e III são corretas. 
c) Apenas I e III são corretas. 
d) Apenas III e IV são corretas. 
e) Todas são corretas. 

 
O texto a seguir servirá de base para as questões 05 e 06. 

 

 
 

05. A partir da leitura entende-se que: 

 
a) O eu lírico encontrou a mulher de seus sonhos. 
b) O eu lírico imaginou idealizou sua amada e 

decepcionou-se. 
c) O eu lírico pensou ter encontrado sua amada, 

mas tudo não passou de um sonho. 
d) O eu lírico apaixonou-se por um fantasma que 

habitava seus pensamentos. 
e) NDR. 

 

06. Assinale a opção falsa de acordo com as relações de 

sinonímia. 
 

a) cria = acreditava. 
b) fronte = chafariz. 
c) face = rosto. 
d) dantes = anteriormente. 
e) NDR. 

 
07. Em qual das alternativas o plural dos compostos está 

ocorrendo em consonância com as normas gramaticais? 
 

a) Esta tarde, na hora do lanche, comi duas banana-
maçã. 

b) Adoro cavalos, especialmente os puros-sangues. 
c) Muitos vagas-lumes aparecem nesse parque. 
d) Os guarda-noturnos são muito corajosos. 
e) Alice contempla com afinco a beleza dos arcos-

íris. 

Eu vi-a e minha alma antes de vê-la 
Sonhara-a linda como agora a vi; 
Nos puros olhos e na face bela, 
Dos meus sonhos a virgem conheci. 
 

Era a mesma expressão, o mesmo rosto, 
Os mesmos olhos só nadando em luz, 
E uns doces longe, como dum desgosto, 
Toldando a fronte que de amor seduz. 
 

(...) 
 

Era a mesma visão que eu dantes via,  
Quando a minha alma transbordava em fé; 
E nesta eu creio como na outra eu cria, 
Porque é a mesma visão, bem sei que é. 

Casimiro de Abreu 
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08. Assinale a alternativa em que todos os termos são 

femininos. 
 

a) Açúcar, bicama, omoplata. 
b) Diabetes, laringe, guaraná. 
c) Apêndice, alface, libido. 
d) Xerox, cal, aluvição. 
e) Diadema, herpes, enzima. 

 
09. Em qual das alternativas o conjunto de palavras está 

ortograficamente inadequado. 
 

a) Agressão, impulsão, chassi, xavante. 
b) Aspersão, omissão, jerimum, execução. 
c) Privilégio, enchova, laje, bissexual. 
d) Abensuar, excessão, encherto, ecesso, 

mecherica. 
e) Soalho, bêbedo, arremedar. 

 
10. Observe as orações seguintes: 

 
I. É impossível solucionar o problema sem fazer 

aluzão a suas causas. 
II. O ajiota cobrou a dívida com bastante violência. 
III. Estamos sem recusso na prefeitura para atender 

as reivindicações do Secretário de Educação. 
 
Apresentam desvio ortográfico em algum de seus 
vocábulos: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
e) Não há desvio ortográfico em nenhuma das 

orações. 
 

 

2ª Parte – Matemática   

 
11. Com 32,40m de tecido, um comerciante quer formar 20 

retalhos de mesmo comprimento. Qual o comprimento de 
cada retalho em centímetros?  
 

a) 186 
b) 174 
c) 162 
d) 148 
e) 136 

 
12. Uma piscina tem forma quadrada e seu perímetro é 

480 cm. Calcule a área dessa piscina, em metros 
quadrados.  
 

a) 4,80 m² 
b) 2,4 m² 
c) 1,44 m

2
 

d) 1,14 m² 
e) 1,12 m² 

 
13. No açougue do Sr. Francisco, 1kg de frango custa  R$ 

3,25. Quanto pagarei, se desejo comprar 3200 g de 
frango?  
 

a) R$ 10,40 
b) R$ 10,20 
c) R$ 9,75 
d) R$ 8,40 
e) R$ 8,20 

14. Na venda de um automóvel, a indústria obtém um lucro 

de 20% sobre o preço de custo. Marque a alternativa que 
contém a fração equivalente à razão entre o preço de 
custo e o preço de venda.  
 

a) 1/5 
b) 2/5  
c) 2/3  
d) 3/4  
e) 5/6 

 
15. Ana é dona de um pequeno comércio. Hoje, ela 

precisou pagar 3 contas, com valores de R$ 28,30, R$ 
47,00 e R$ 110,50. Neste mesmo dia sua loja vendeu três 
produtos com valores de R$ 28,00, R$ 35,00 e R$ 84,00. 
Sabendo que no início do dia o caixa da loja de Ana 
contava com um valor de R$ 230,00, pode-se afirmar que 
ao fim do dia o saldo do caixa era de:  
 

a) R$ 175,80 
b) R$ 182,20  
c) R$ 191,20 
d) R$ 193,40  
e) R$ 195,80  

 
16. No refeitório de uma escola, os meninos comem, 

diariamente, o dobro da quantidade de comida que as 
meninas comem. Se são consumidos 180 quilos de comida 
todos os dias, qual a quantidade consumida pelas 
meninas? 
  

a) 100 
b) 90 
c) 80 
d) 60 
e) 40 

 
17. Uma sorveteria gasta 200 ml de leite para fazer cada 

copo de milk shake. Num dia muito quente 22 copos de 
Milk shake. A quantidade de leite, em litros, utilizado nesse 
dia foi: 
 

a) 2 litros 
b) 2,2 litros 
c) 4,4 litros 
d) 4,6 litros 
e) 4,8 litros 

 
18. Ana foi comprar um livro que custava R$ 42,50, e 

conseguiu um desconto de 12%. Qual o valor pago pelo 
livro?  

 
a) R$ 37,40 
b) R$ 37,20 
c) R$ 36,80 
d) R$ 34,20 
e) R$ 30,50 

 
19. O mínimo múltiplo comum entre (8; 12) é: 

 
a) 6 
b) 8 
c) 12 
d) 24 
e) 32 
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20. Assinale a alternativa que contém a fração que é igual 

a 2,5. 
 

a) 2/5 
b) 25/5 
c) 250/10 
d) 5/2 
e) 5/25 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos     

 
 

21.  A figura demonstra um(a): 

 
a) Aparelho digital ou não, para medir a tensão, a 

corrente e a resistência. 
b) Pequena chave de fendas que permite detectar a 

presença de tensão (por exemplo numa tomada 
elétrica). 

c) Permite o enfiamento de cabos por dentro dos 
tubos de PVC. 

d) Instrumento ideal para serrar metal e também 
plástico. Uma mini serra de metais permite cortar 
os tubos de PVC. 

e) É utilizado para retirar o revestimento isolante de 
um cabo elétrico sem danificar os fios condutores. 

 
 

22.  A figura demonstra um(a): 

 
a) Rebarbadora 
b) Busca pólos  
c) X-ato 
d) Berbequim 
e) Escopro 

 
23. Referente às instalações elétricas no interior é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) A rede elétrica entra em casa por um cabo de 
alimentação que chega ao conjunto de contagem. 
O interruptor principal permite cortar a tensão de 
toda a instalação. O acesso ao conjunto é 
reservado à empresa de distribuição de energia 
(EDP). 

b) Quadro elétrico é o ponto secundário de onde 
partem todos os circuitos elétricos e onde se 
reúnem os diferentes disjuntores. Existem 
também quadros pré-cabelados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) A rede elétrica da casa divide-se em diversos 
circuitos, em caso de avaria, a tensão só será 
cortada numa parte da casa. As avarias são 
freqüentemente provocadas por uma sobrecarga 
da rede ou um curto-circuito. Dá-se uma 
sobrecarga quando a necessidade de corrente é 
muito elevada. Dá-se um curto-circuito sempre 
que, entre dois pontos de potencial diferente a 
resistência seja nula (e como tal a corrente 
ilimitada).  

d) A quantidade de corrente que pode atravessar o 
condutor depende do seu diâmetro. Para 
iluminação condutores de 1,5 mm² de secção são 
suficientes. 

e) Deve-se limitar o número a oito por circuito. Para 
as tomadas utilizar um condutor de 2,5 mm² de 
secção. Não instalar tomadas e iluminação no 
mesmo circuito. 

 
24. Referente a corta-circuitos é INCORRETO afirmar: 

 
a) A tensão necessária para alimentar os seus 

aparelhos domésticas é de 180V. Se ela não 
pode variar, a potência pedida ao circuito pode ir 
de 60 watts, no caso de uma lâmpada, a mais de 
2 kilowatts para uma máquina de lavar. 

b) O calibre atribuído à proteção de cada circuito 
deve ser respeitado, para evitar todo e qualquer 
risco de sobrecarga sem entrar em ação o corta-
circuito. Este último pode ser controlado por um 
elemento de calibragem. Pode tratar-se também 
de um disjuntor modular a montar na calha. 

c) Desde que a intensidade máxima admitida por um 
determinado fusível seja atingida (ela é também 
assinalada por cores diferentes), este funde-se e 
deve então ser substituído.  

d) DISJUNTOR AUTOMÁTICO: Neste tipo de 
disjuntor encontra-se uma patilha ou um botão 
que dispara em caso de sobrecarga ou curto-
circuito. Para restabelecer a corrente basta repor 
a patilha na posição inicial. Reparar primeiro a 
causa da avaria, ou desligar o aparelho 
defeituoso. 

e) DISJUNTOR DIFERENCIAL: Este tipo de 
disjuntor monta-se com o conjunto de contagem. 
Ele corta a alimentação logo que seja detectada 
uma corrente superior a 300 mA no circuito de 
ligação à terra. É igualmente prudente a 
colocação de disjuntores diferenciais de 30 mA 
para as divisões como a casa de banho. 

 
25. Referente a cabelagem, a fiação e os fios é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) AS CORES: A segurança é uma prioridade 
absoluta no domínio da eletricidade. É por isso 
que um código de cores standard é aplicado em 
todo o lado. Logo que instale um circuito elétrico, 
respeite sempre estes códigos. Para a 
iluminação, corte o fio da fase ao nível do 
interruptor e deixe correr o neutro sem interrupção 
até à lâmpada. Se inverter a cabelagem a 
lâmpada estará sempre sob tensão. 

b) Dois fios são necessários à circulação da 
corrente: a fase (ida) e o neutro (volta). Uma 
diferença de potencial existe dois fios. Sempre 
que eles são postos em contato (circuito aberto 
por ação de um interruptor), a corrente elétrica 
circula. 
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c) É uma segurança indispensável: em caso de 
contato acidental de uma pessoa com a corrente 
elétrica, esta será desviada, através da tomada 
de terra, até ao borne de terra. Os aparelhos 
situados numa divisão húmida ou que utilizem 
água devem estar ligados à terra. 

d) O fio da fase pode ser castanho ou preto. Ele é 
preto no caso do condutor rígido de instalação 
fixa, mas freqüentemente castanho nos cabos 
flexíveis de ligação de uma lâmpada ao 
interruptor. 

e) Os condutores que ligam o conjunto de contagem 
aos pontos de alimentação do circuito devem 
estar protegidos. É por isso que eles passam 
através das paredes, dentro de tubos de PVC ou 
de bainhas de plástico caneladas flexíveis. Eles 
são geralmente agrupados por cinco (ou seja, 3 
de 2,5 mm² e 2 de 1,5 mm²). 

 
26. Referente a ligação de condutores é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) Por razões estéticas, as bainhas e as caixas de 
derivação são geralmente escondidas nas 
paredes, pavimentos, ou tetos, em rasgos abertos 
com escopro e martelo ou com a rebarbadora. 
Estes últimos serão depois enchidos com cimento 
(certifique-se não deixar entrar cimento para os 
tubos). 

b) Uma vez dissimulados nas paredes os tubos são 
imperceptíveis por baixo da pintura ou do papel 
de parede. Furar é portanto perigoso. É por isso 
que é recomendado seguir um trajeto particular 
para a colocação dos tubos, de fazer um 
esquema ou tirar uma fotografia. 

c) Os tubos colocados por fora da parede devem ser 
fixos com o auxílio de braçadeiras distanciadas de 
20 cm entre si se o tubo for horizontal e de 35 cm 
se for vertical. Se utilizar uma curva coloque uma 
braçadeira no máximo a 5 cm de cada uma das 
suas extremidades (idem para as caixas, 
tomadas, interruptores). 

d) Além dos condutores rígidos colocados dentro de 
um tubo existem também cabos flexíveis que 
agrupam vários condutores dentro de um 
isolamento plástico flexível : WB, VTLB, 
VTMB,...Estes cabos podem estar colocados 
dentro ou fora de uma parede, e são ideais para 
colocações externas.  

e) Existem ainda calhas plásticas especiais, 
chamadas calhas técnicas, prontas a receber os 
cabos e nas quais é muito fácil colocar tomadas 
ou interruptores. Estas calhas são apenas 
coladas ou aparafusadas à parede. Elas oferecem 
uma solução rápida e estética. 

 
27. Sobre interruptores julgue as alternativas: 

 
I. INTERRUPTOR UNIPOLAR: Ele dispõe de dois 

bornes entre os quais é estabelecido ou não 
contato. O fio da fase é ligado ao borne marcado 
com um P ou uma patilha vermelha o outro borne 
é ligado à lâmpada por fio preto prolongando a 
fase. O neutro segue inteiro até à lâmpada. 

 
 
 
 
 

II. O INTERRUPTOR BIPOLAR: No caso do 
interruptor bipolar, tanto a fase como o neutro são 
interrompidos. As posições respectivas dos fios 
azuis e castanhos não importam. Os bornes são 
em número de 2, sendo 1 marcado com um P. 
Certifique-se de que o condutor negro prolonga a 
fase. 

III. O INTERRUPTOR DUPLO: É um interruptor de 
dois comandos que pode acender duas lâmpadas 
independentes. A fase é ligada ao borne P de um 
comando, por sua vez ligado ao borne vizinho. Os 
prolongamentos desta fase comum chegam às 
lâmpadas, assim como os dois fios derivados do 
neutro. 

IV. O VAIVÉM: Este sistema permite acender 
indiferentemente uma lâmpada a partir de dois 
interruptores, munido de 4 bornes. Os bornes 
similares presentes nos dois interruptores devem 
estar ligados entre eles. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, III, IV 
b) I, II, IV 
c) I, III, IV 
d) II e III 
e) III e IV 

 
28. Nas alternativas abaixo estão alguns conselhos de 

segurança, sobre estes é INCORRETO afirmar: 
 

a) Mesmo se está habituado a efetuar os seus 
próprios trabalhos de eletricidade, não negligencie 
nunca cortar a corrente antes de tudo, ao menos 
o circuito sobre o qual vai trabalhar. Não hesite 
em desligar o disjuntor principal se for necessário 
(ao lado do contador). 

b) Os perigos da eletricidade estão naturalmente 
ligados à condução. Por isso deve limitar os 
riscos utilizando ferramentas isoladas. Não utilize 
em caso algum ferramentas metálicas não 
isoladas!  

c) Não utilize outras ferramentas elétricas que não 
dotadas de duplo isolamento. 

d) Se um fusível fundir não tente nunca repará-lo 
com um fio de cobre ou outro condutor, deite-o 
fora e substitua-o imperativamente por outro 
fusível do mesmo valor. 

e) Para ligar dois fios recorra às uniões rápidas ou 
utilize um dado de junção: eliminará assim os 
riscos de falta de isolamento, falsos contatos ou 
acidente. 

 
29. Referente a multímetro é INCORRETO afirmar: 

 
a) A tensão ou voltagem é a força da eletricidade 

que passa nos aparelhos e nos fios. 
b) Pode-se comparar a tensão com a força da água 

saindo de uma caixa: se o nível de água na caixa 
está alto, a água sai com muita força; se o nível 
na caixa está baixo, a água sai com pouca força. 
É igual com a eletricidade. 

c) Medindo a tensão da bateria é possível saber se 
ela está carregada (tensão acima de 50V) ou não. 

d) A corrente é a quantidade de eletricidade que 
passa nos aparelhos e nos fios. 

e) A continuidade é para verificar se o fio está em 
bom estado (conduzindo eletricidade) ou cortado. 
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30. Os materiais que praticamente não permitem 

passagem da corrente elétrica são chamamos de materiais 
isolantes. Estão entre estes, EXCETO: 
 

a) Vidro 
b) Borracha 
c) Porcelana 
d) Isoladores de pino 
e) Fio de alumínio 

 
31. Referente a  Ligação de amperímetro num circuito é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) A corrente elétrica é medida com um 
amperímetro, cujo funcionamento se baseia nos 
efeitos desta corrente (analógicos) ou por queda 
de tensão num resistor derivação (digitais). 

b) Atualmente, um moderno amperímetro pode 
detectar correntes muitos baixas da ordem de 
10

−17
 amperes, que é apenas 63 elétrons por 

segundo. 
c) O amperímetro é ligado em série com o circuito. A 

corrente elétrica, ou os elétrons, passam pelo 
instrumento - entram no terminal comum e saem 
no terminal correspondente ao máximo valor que 
poderá passar pelo instrumento (final de escala). 

d) As pontas de prova devem ser colocadas em 
série com o fio por onde passa a corrente a ser 
medida. Em muitos casos é preciso cortar e 
desencapar o fio para fazer a medida, e soldar e 
isolar o corte posteriormente. Como é uma 
operação trabalhosa, devemos fazê-la apenas em 
caso de necessidade. 

e) Deve-se usar uma „chave em paralelo‟ para 
desviar a corrente quando precisamos trocar de 
escala ou de instrumento. Precisamos conhecer a 
ordem de grandeza da corrente do circuito e 
escolher a escala mais adequada, iniciando pela 
mais baixa. Depois, vamos fechando a chave e 
trocando de escala, até ficar na melhor escala de 
leitura. 

 
32. Em uma instalação elétrica residencial, a soldagem é 

uma prática bastante conhecida dos técnicos, mas não é 
preciso ser um „expert‟ para saber soldar. Porém ela inclui 
uma séria de materiais, sobre estes é CORRETO afirmar: 
 

a) Ferro de soldar de 14 ou 20 watts. 
b) Rolo de solda para eletrônica (a mais grossa). 
c) Placa universal de circuito impresso. 
d) Resistores (qualquer valor) de 3/4 ou 3/8 W. 
e) Transistores TC243 ou similar. 

 
33. É uma grandeza elétrica (resistência ôhmica) que 

depende do material e da pressão exercida. A resistência 
de contato entre a base e o fusível é a responsável por 
eventuais aquecimentos, em razão da resistência oferecida 
à corrente. Esse aquecimento às vezes pode provocar a 
queima do fusível. Essa definição refere-se a: 
 

a) Resistência de contato 
b) Curva, tempo de fusão-corrente 
c) Tensão nominal 
d) Capacidade de ruptura 
e) Corretamente de curto-circuito 

 
 
 
 

34. Referente a segurança do trabalho é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) Em todos os serviços executados em instalações 
elétricas devem ser previstas e adotadas, 
prioritariamente, medidas de proteção coletiva 
aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades 
a serem desenvolvidas, de forma a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores. 

b) O aterramento das instalações elétricas deve ser 
executado conforme regulamentação 
estabelecida pelos órgãos competentes e, na 
ausência desta, deve atender às Normas 
Internacionais vigentes. 

c) As vestimentas de trabalho devem ser adequadas 
às atividades, devendo contemplar a 
condutibilidade, inflamabilidade e influências 
eletromagnéticas. 

d) Não é vedado o uso de adornos pessoais nos 
trabalhos com instalações elétricas ou em suas 
proximidades. 

e) 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. 

 
35. Circuitos Elétricos são associações de componentes 

elétricos com a finalidade de transmitir controladamente a 
potência elétrica que lhes é aplicada. Os constituintes 
elementares dos circuitos elétricos são chamados de 
componentes. Estes estão descritos abaixo, sobre os quais 
é INCORRETO afirmar: 
 

a) Resistores: são componentes que fornecem uma 
resistência pré-determinada. Eles são 
constituídos por um pequeno cilindro de cerâmica 
em torno do qual é colocada uma fina camada de 
areia, grafite ou uma mistura de carvão e boro. 
Nas extremidades do cilindro são colocados 
terminais de fio de alumínio estanhado e então o 
resitor é coberto de uma camada protetora de 
esmalte epecial. 

b) Capacitores: são dispositivos capazes de 
armazenar energia elétrica sob forma estática. 
São constituídos por dois eletrodos condutores 
isolados por um dielétrico. 

c) Transformadores: constam de dois ou mais 
indutores acoplados por um mesmo circuito 
magnético. 

d) Geradores Elétricos: são dispositivos capazes de 
fornecer potência elétrica. 

e) Linhas de Transmissão: são dispositivos 
destinados ao transporte de potência elétrica sob 
a forma de ondas eletromagnéticas. 

 
36. O choque elétrico pode variar em função de fatores 

que interferem na intensidade da corrente e nos efeitos 
provocados no organismo, os fatores que interferem são, 
EXCETO: 
 

a) Trajeto da corrente elétrica no corpo humano 
b) Tensão anominal 
c) Intensidade da corrente 
d) Resistência do circuito 
e) Frequência da corrente 
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37. O ser humano que esteja com parada respiratória e 

cardíaca passa a ter morte cerebral dentro de 4 minutos, 
por isso é necessário que o profissional que trabalha com 
eletricidade esteja apto a prestar os primeiros socorros a 
acidentados, especialmente através de técnicas de 
reanimação cárdio-respiratória. Sobre os procedimentos 
dos primeiros socorros é INCORRETO afirmar: 
 

a) A respiração artificial para reanimação de vítimas 
de choque elétrico é empregada em todos os 
casos em que a respiração natural é interrompida. 
O método de “Holger e Nielsen” consiste em um 
conjunto de manobras mecânicas por meio das 
quais o ar, em certo e determinado ritmo, é 
forçado a entrar e sair alternadamente dos 
pulmões.  

b) Antes de tocar o corpo da vítima, procure livrá-la 
da corrente elétrica, com a máxima segurança 
possível e a máxima rapidez, nunca use as mãos 
ou qualquer objeto metálico ou molhado para 
interromper um circuito ou afastar um fio. 

c) Mova a vítima para o mais longe possível do local 
do acidente. 

d) Antes de aplicar o método, examine a vítima para 
verificar se respira, em caso negativo, inicie a 
respiração artificial. 

e) Quanto mais rapidamente for socorrida a vítima, 
maior será a probabilidade de êxito no 
salvamento. 

 
38. Referente a aterramento é INCORRETO afirmar: 

 
a) Denomina-se aterramento a ligação com a massa 

condutora da terra, os aterramentos devem 
assegurar de modo eficaz a fuga de corrente para 
a terra, propiciando as necessidades de 
segurança e de funcionamento de uma instalação 
elétrica.  

b) O valor da resistência de aterramento deve 
satisfazer às condições de proteção e 
funcionamento da instalação elétrica, de acordo 
com os esquemas de aterramento. 

c) Os aterramentos podem ser ligados sempre 
separados, para finalidades de proteção ou 
funcionais de acordo com as exigências da 
instalação, no Brasil a maioria das instalações 
são separadas apesar da terra ser sempre terra, 
as concessionárias de força e de telefonia sempre 
exigem seus terras independentes, sem falar das 
companhias de informática que também querem o 
seu. 

d) Aterramentos separados causam diferença de 
potencial entre eles o que pode causar problemas 
na instalação, a NB-3 recomenda que seja 
instalado um condutor principal de 
equipotencialidade que reúna: condutor de 
proteção principal, condutor de aterramento 
principal, condutor de aterramento dos sistemas. 

e) O tipo e a profundidade de instalação dos 
eletrodos de aterramento devem ser de acordo 
com as condições da solo, a eficiência de 
qualquer eletrodo depende das condições do 
local, o projeto deve considerar o desgaste do 
eletrodo devido a corrosão, aqui no Brasil os 
eletrodos mais usados são os do tipo Copperwel. 

 
 
 
 

39. Referente às Lâmpadas incandescentes é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Possuem um bulbo de vidro, em cujo interior 
existe um filamento de tungstênio, enrolado uma, 
duas ou três vezes, e que, pela passagem da 
corrente elétrica, fica incandescente. 

b) Para evitar que o filamento se oxide, realiza-se o 
vácuo no interior do bulbo (lâmpadas tipo A), ou 
nele se coloca um gás inerte, em geral o 
nitrogênio ou o argônio (lâmpadas tipo B). O 
tungstênio é um metal de ponto de fusão muito 
elevado (2.400ºC), o que permite temperatura, no 
filamento, de cerca de 3.500ºC. 

c) O bulbo pode ser transparente, translúcido ou 
opalino, este último sendo usado para reduzir a 
luminância ou o ofuscamento (luminância muito 
intensa). 

d) A cor da luz é branco-avermelhada. Na 
reprodução em cores, sobressaem as cores 
amarela e vermelha, ficando amortecidas as 
tonalidades verde e azul. 

e) Comuns ou de uso geral - São empregadas em 
residências, lojas e locais de trabalho que não 
exijam índices de iluminamento elevados. 

 
40. Referente a luminárias é INCORRETO afirmar: 
 

a) As luminárias são constituídas pelos aparelhos 
com as lâmpadas.  

b) Nos aparelhos são colocadas as lâmpadas.  
c) Os aparelhos as protegem, orientam ou 

concentram o facho luminoso; difundem a luz; 
reduzem o brilho e o ofuscamento ou 
proporcionam um bom efeito decorativo. 

d) Na escolha da luminária ou aparelho de 
iluminação, além dos objetivos mencionados, 
deve-se atender a fatores de ordem econômica, 
durabilidade, facilidade de manutenção, além, 
naturalmente, das características do ambiente ou 
local a iluminar. 

e) Existem aparelhos próprios para iluminação 
indireta e outros para iluminação semi-indireta, 
semidireta, direta, semiconcentrante indireta e 
concentrante indireta. 
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