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PROVA PARA O CARGO DE ELETRICISTA  
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia o texto adiante transcrito e, em 
seguida, responda às questões a ele referentes: 
 

Dicas para economizar 
 

Inverta o processo. Antes de começar a 
pagar suas contas e fazer suas compras, pague a 
você primeiro. 

Assim que receber seu salário faça uma 
pequena aplicação. Lembre-se, pequena que é 
para não fazer falta no seu orçamento. Comece 
com uma quantia equivalente a até 5% do seu 
salário. 

Não tenha medo de fazer esta “retirada” 
do seu salário. Este é um dinheiro que seria gasto 
sem que você sequer percebesse. 

Experimente ficar um mês sem os seus 
cartões de crédito e talão de cheque dentro da 
bolsa. Esta é uma forma eficaz de evitar compras 
por impulso. 

Pense em suas aplicações como quem 
pensa em um crediário. Pague rigorosamente estas 
prestações a você. 

Trabalhe com metas. Quanto você quer 
ter, em quanto tempo e para comprar o quê? Não 
se trata de guardar dinheiro, o investimento é na 
verdade um planejamento para uma compra 
futura. Sob esta ótica investir será um processo 
mais divertido. Você está traçando uma estratégia 
para conquistas futuras, realizações de sonhos e 
esta é a forma correta de pensar sobre 
investimentos. 
 

Matéria adaptada da Edição do 
Jornal da Globo de 15/08/2011  

 
 
1. O que o texto quer dizer com “pague a você 
primeiro”? 

 
a) que se deve pagar em primeiro lugar suas 

contas 
b) que a vida é curta e seus sonhos tem que ser 

realizados 
c) que é necessário ter vários meios de 

pagamento à disposição 
d) que a primeira atitude para economizar é 

guardar parte do salário 
e) que os talões de cheque e os cartões de crédito 

são os vilões da economia 
 
 

2. Assinale uma dica que não extraída do texto: 
 
a) pague primeiro suas contas 
b) pague a você primeiro 
c) retire os cartões de crédito de sua bolsa 
d) guarde os talões de cheque 
e) trabalhe com metas 
 
3. Marque a alternativa que apresenta incorreção 

ortográfica: 
 
a) Ancioso 
b) Salsicha 
c) Censura 
d) Cansado 
e) Imenso 
 
4. Assinale a alternativa cujo espaço deva ser 

preenchido por ç: 
 
a) ave__o 
b) bú__ola 
c) fo__o 
d) ge__o 
e) sumi__o 
 
5. O emprego da letra j está incorreto em: 
 
a) jerimum 
b) jibóia 
c) projeto 
d) estranjeiro 
e) lojista 
 
6. Aponte a opção em que ambas as palavras 

estão escritas corretamente com x: 
 
a) Bexiga, feixe 
b) Vexame, caxoeira 
c) Xicote, xícara 
d) Murxo, flexa 
e) Xingar, xacota 
 
7. Assinale a alternativa em que há erro quanto à 

acentuação: 
 
a) íris 
b) vírus 
c) húmus 
d) sótão 
e) édens 
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8. Marque a alternativa cujo substantivo é comum 
de dois gêneros: 

 
a) estudante 
b) criança 
c) monstro 
d) pessoa 
e) gênio 
 
9. O antônimo está relacionado incorretamente 

em: 
 
a) Amigo - inimigo 
b) Extrovertido - tímido 
c) Dor - sofrimento 
d) Problema - solução 
e) Sortido – desprovido 
 
10. A formação do feminino da palavra está 

incorreta em 
 
a) cavalheiro – amazona 
b) zangão – abelha 
c) herói – heroína 
d) duque – duquesa 
e) ator – atora 
 
 
 
ESPECÍFICA 
 
 
11. Analise as proposições abaixo e marque a 

alternativa correta quanto aos fatores de 
riscos. 

 
I. Trabalhar com estresse, sono ou fadiga, 

pode ser perigoso. 
II. Respeitar os procedimentos de segurança e 

os padrões normativos exigidos afasta 
grande parte dos fatores de riscos. 

III. A qualidade dos equipamentos e instalações 
não comprometem os fatores de riscos. 

 
a) Apenas as proposições I e III estão corretas; 
b) Apenas a proposição II está correta; 
c) Apenas as proposições I e II estão corretas; 
d) Apenas as proposições II e III estão corretas; 
e) Apenas a proposição I está correta. 
 
 
12. Acerca das noções de primeiros socorros, 

marque a alternativa que corresponde ao nome 
correto deste importante equipamento utilizado 
pelas equipes de salvamento: 

 

 

a) Colar cervical; 
b) Colar lombar; 
c) Tiracolo cervical; 
d) Colar magnético; 
e) Colar de massagem. 
 
 
13. Analise as proposições abaixo e marque a 

alternativa correta: 
 

I. Toda vítima de choque elétrico, deve ser 
sedado pelos colegas de trabalho, 
independente de análise médica; 

II. Em situações de acidentes se faz necessário 
que o socorrista tenha cautela e 
tranquilidade; 

III. Em situações de acidentes com choque 
elétrico se faz necessário que o socorrista 
tenha noções básicas do Código de Trânsito 
Brasileiro. 

 
a) Apenas as proposições I e II estão corretas; 
b) Apenas as proposições I e III estão corretas; 
c) Apenas as proposições II e III estão corretas; 
d) Apenas a proposição II está correta; 
e) Todas as proposições estão corretas. 
 
 
14. Qual o significado da sigla (CC/CD). Marque a 

alternativa correta. 
 
 
a) Corrente de injunção; 
b) Corrente contínua; 
c) Corrente caput; 
d) Corrente de comando; 
e) Corrente tendenciosa. 
 
 
15. Os transformadores são indispensáveis ao 

trabalho do eletricista, marque a alternativa 
correta de qual o princípio básico de 
funcionamento deles: 

  
a) Indução eletroproreceptiva; 
b) Indução eletrointranuclear; 
c) Indução eletro-aterramento; 
d) Indução eletromagnética; 
e) Indução eletro-repulsiva. 
 
 
16. São queimaduras na superfície da pele 

(epiderme) com a forma de uma bolha, 
avermelhamento do local e dor intensa. São as 
mais comuns e, a menos que a área queimada 
não seja grande, não ameaça a vida da vítima. 
Estamos falando da queimadura de: 

 
a) 0º grau; 
b) 1º grau; 
c) 2º grau; 
d) 3º grau; 
e) 4º grau. 
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17. A imagem abaixo representa um eletricista 
realizando: 

 

 
 
a) Procedimentos de elaboração do projeto na 

planta do edifício; 
b) Aprimoramento de sua técnica de escavação. 
c) Instalação e ou manutenção de tomada 

elétrica; 
d) Suporte e manutenção num transformador;  
e) Suporte e manutenção em reatores; 
 
18. A figura abaixo representa: 
 

 
 
a) Uma chave eólica; 
b) Uma vara de manobra; 
c) Um transformador; 
d) Um disjuntor; 
e) Um inversor de frequência. 
 
19. A imagem abaixo representa um eletricista 

realizando: 
 

 

a) Procedimentos de primeiros socorros; 
b) Instalação de luminária; 
c) Suporte e manutenção num poste;  
d) Alimentação de uma subestação; 
e) Aprimoramento de sua técnica de escalada. 
 
20. A figura abaixo representa: 

 
 
a) Adaptador; 
b) Inversor de freqüência;  
c) Cubos eólicos; 
d) Tomada; 
e) Chave de bispo. 
 
21. Devem operar adequadamente mesmo numa 

eventual falha do sistema elétrico normal. 
 
a) Dispositivos de proteção; 
b) Dispositivos de freqüência; 
c) Dispositivos de calção; 
d) Dispositivos de precaução; 
e) Dispositivos de integração. 
 
22. Marque a alternativa que corresponde ao 

sistema de iluminação ilustrado abaixo: 
 

 
 
a) Iluminação Localizada; 
b) Iluminação Geral; 
c) Iluminação Combinada; 
d) Iluminação Específica; 
e) Iluminação Ortodoxa. 
 
23. Acerca da segurança no trabalho qual o 

significado da sigla EPC: 
 
a) Equipamento Permitido Coletivamente; 
b) Especificações e Procedimentos Coletivos; 
c) Equipamentos e Parâmetros Compulsórios; 
d) Equipamento de Proteção Coletiva; 
e) Equipamento de Proteção Combinado; 
 
24. É o mais importante teatro da cidade de 

Campina Grande, foi inaugurado em 1963, 
estamos falando do. 

 
a) Teatro Santa Rosa; 
b) Teatro Minerva; 
c) Teatro Cilaio Ribeiro; 
d) Teatro de Arena de Campina Grande; 
e) Teatro Municipal Severino Cabral. 
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25. As cidades paraibanas de Sousa, Cabedelo e 
Catolé do Rocha respectivamente, fazem parte 
das Mesorregiões do(a):   

 
a) Sertão Paraibano, Mata Paraibana, e Sertão 

Paraibano; 
b) Sertão Paraibano, Mata Paraibana, e 

Borborema; 
c) Sertão Paraibano, Agreste Paraibano, e Sertão 

Paraibano; 
d) Agreste Paraibano, Mata Paraibana, e Sertão 

Paraibano; 
e) Mata Paraibana, Mata Paraibana, e Sertão 

Paraibano. 
 
 
26. São regiões metropolitanas no Estado da 

Paraíba, exceto. 
    

a) Região metropolitana de Guarabira; 
b) Região metropolitana de Patos; 
c) Região metropolitana de João Pessoa; 
d) Região metropolitana de Itaporanga; 
e) Região metropolitana de Campina Grande. 
 
 
27. Segundo dados do IBGE o Estado da Paraíba 

contava em 2010 com uma população de: 
 
a) 2.346.588 habitantes; 
b) 3.766.528 habitantes; 
c) 5.546.678 habitantes; 
d) 3.250.324 habitantes; 
e) 3.000.328 habitantes. 
 
 
28. São municípios paraibanos, exceto: 
 
a) Coxixola; 
b) Igarassu; 
c) Pocinhos;  
d) Sousa; 
e) Cacimba de Areia. 
 
 
29. Acerca do município de Itatuba. Analise as 

proposições e marque a alternativa correta: 
 

I. Possuía no ano de 2011 uma população 
estimada pelo IBGE em 13.459 habitantes. 

II. Sua emancipação política ocorreu no início 
do século passado. 

III. A Pedra da Boca faz parte do roteiro eco-
turístico do município. 

 
a) Apenas a proposição III está correta; 
b) Apenas a proposição II está correta; 
c) Apenas as proposições I e II estão corretas; 
d) Apenas as proposições I e III estão corretas; 
e) Todas as proposições estão incorretas. 
 
 

30. O Pico do Jabre e a Pedra da Boca estão 
localizados respectivamente em quais 
municípios paraibanos: 

 
a) Teixeira e Solânea; 
b) Maturéia e Araruna; 
c) Maturéia e Itatuba; 
d) Coremas e Sousa; 
e) Teixeira e Dona Inês. 
 
 
 




