
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG – 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2013 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
OFICINEIRO PARA CURSOS DE ELÉTRICA PREDIAL E RESIDENCIAL (CQP) 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

- Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta cada; 
- Confira a quantidade de questões e de páginas desta prova e seus dados que constam da folha de respos-

tas que está sendo entregue junto com esta prova; 
- Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 
- Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas ou contiver rasuras; 
- Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu caderno de 

questões. 
- A prova objetiva será disponibilizada no site no ato da publicação do Gabarito Oficial e ficará disponível 

para os candidatos até o dia 18/07/2013. 
- O candidato poderá utilizar o verso da prova para cálculos, se necessário; 
- O candidato poderá anotar suas respostas somente na folha de rascunho padrão entregue pelo Fiscal de 

Sala; 
- Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem resposta; 
- Faça a prova com calma; 
- Duração desta prova: (02h30min) Duas horas e trinta minutos;  
- A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 60 minutos do início das 

mesmas; 
- O gabarito oficial será divulgado no site e no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social a partir das 09 horas do dia 15/07/2013; 

 
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 

E não esqueça de assiná-la no campo apropriado! 
A não assinatura na Folha de Respostas elimina o candidato! 

 
A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 

 
Boa Prova! 

 
 
Inscrição nº: 
 
 
Nome do candidato: 
 
 

 

 

 
Reis & Reis Auditores Associados
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PROVA Nº 05 
Aspectos Profissionais, Cultura e 

Conhecimentos Gerais 
 
01) Nos termos da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos é correto 
afirmar, EXCETO: 
 
a) Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direi-
tos; 

b) Todo ser humano é obrigado a fazer 
parte de uma associação, desde 
que pacífica; 

c) Todo ser humano tem capacidade 
para gozar os direitos e as liberda-
des estabelecidos nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, idioma, re-
ligião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição; 

d) Todos são iguais perante a lei e têm 
direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei. 

 
02) A coordenação e as normas ge-
rais correlatas às ações governamen-
tais na área da assistência social são 
promovidas: 
 
a) Pela esfera federal de governo; 
b) Pela esfera estadual de governo; 
c) Pela esfera Municipal de governo; 
d) Pelas Organizações Não Governa-

mentais. 
 
03) Em nível municipal qual é a ins-
tância deliberativa do SUAS, de cará-
ter permanente e composição paritária 
entre governo e sociedade civil: 
 
a) Secretaria Municipal de Assistência 

Social; 
b) Conselho Municipal de Assistência 

Social; 
c) Conselho Municipal de Educação; 
d) Instituto Municipal de Previdência 

Social. 
 

04)  A instância coordenadora da Po-
lítica Nacional de Assistência Social é 
o: 
 
a) Conselho Nacional de Assistência 

Social; 
b) Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome; 
c) Secretaria Nacional de Combate à 

fome; 
d) Ministério da Previdência Social. 
 
05) A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a 
forma de sistema: 
 
a) Descentralizado e participativo; 
b) Descentralizado e individualiza-
do; 

c) Centralizado e comutativo; 
d) Centralizado e participativo. 
 
06) Nome dado à garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessen-
ta e cinco) anos ou mais que compro-
vem não possuir meios de prover a 
própria manutenção nem de tê-la pro-
vida por sua família: 
 
a) Bolsa Família; 
b) Pensão; 
c) Aposentadoria; 
d) Benefício de Prestação Continuada. 
 

07)  A assistência social tem por objetivos, 
EXCETO: 

a) A proteção à família, à ma-
ternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; 

b) A promoção da integração ao 
mercado de trabalho; 

c) A habilitação e reabilitação 
das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida 
comunitária; 

d) A garantia de emprego à pes-
soa com deficiência e ao idoso. 
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08)  A determinação, por prazo certo, 
para a inclusão da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais 
do governo federal, estadual e munici-
pal é promovida: 
 
a) Pelo Prefeito Municipal; 
b) Pelo Conselho Municipal de Assistên-
cia Social; 

c) Pelo Juíz; 
d) Pelo cônjuge. 
 

09) A garantia de prioridade do idoso 
compreende, EXCETO: 

a) Atendimento preferencial 
imediato e individualizado junto aos 
órgãos públicos e privados prestado-
res de serviços à população; 

b) Preferência na formulação e 
na execução de políticas sociais pú-
blicas específicas; 

c) Viabilização de formas alter-
nativas de participação, ocupação e 
convívio do idoso com as demais ge-
rações; 

d) Proibição do atendimento do 
idoso por sua própria família, com 
obrigatoriedade do atendimento asi-
lar. 

 
10) Nos termos estabelecidos na Lei 
Maria da Penha, são formas de violên-
cia doméstica e familiar contra a mu-
lher: 
 
I - a violência física; 
II - a violência psicológica; 
III - a violência sexual; 
IV - a violência patrimonial. 
 
Indique a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I, II e III es-
tão corretas; 

c) Apenas as afirmativas I e II estão 
corretas; 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV 
estão corretas. 

PROVA Nº 16 
Específica – Oficineiro para cursos de 
Elétrica Predial e Residencial (CQP) 

 

11) O Somatório das potências nomi-
nais de todos os equipamentos elétri-
cos e dos pontos de luz instalados na 
unidade consumidora é denominado 
de: 
 

a) Carga; 
b) Sistema elétrico; 
c) Carga instalada; 
d) Instalação Elétrica. 
 

12) São tipos de cargas industriais, 
EXCETO: 

a) Motores; 
b) Fornos; 
c) Caldeiras; 
d) Ar condicionado. 
 

13) No projeto de uma instalação elé-
trica deverá constar: 

I - Localização dos pontos de consumo 
de energia elétrica, com respectivas 
cargas, seus comandos e indicações 
dos circuitos a que estão ligados; 
II - Localização dos quadros e centros 
de distribuição; 
III - O trajeto dos condutores e sua 
proteção mecânica, excluindo as di-
mensões dos condutos e caixas; 
IV - Quadro de Cargas, indicando os 
circuitos e respectivas cargas, fases 
em que serão ligados os diversos cir-
cuitos, número de pontos ativos, etc. 
 

Indique a alternativa correta: 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV es-
tão corretas; 

c) Apenas as afirmativas I e IV estão 
corretas; 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV 
estão corretas. 

 
14) Qual das etapas descritas abaixo 
deve ser a primeira a ser considerada 
no Desenvolvimento de um Projeto 
Elétrico: 
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a) de posse das plantas de arquitetura 
(plantas baixas, cortes, fachadas e 
situação), geralmente na escala 
1:50, localizar os pontos de luz, in-
terruptores, tomadas e quadros de 
distribuição; 

b) avaliação da potência(carga) de ca-
da ponto; 

c) marcação dos pontos para instala-
ções especiais, se houver ou for o 
caso, sistemas de sonorização, 
alarme, sinalização, etc. 

d) divisão da carga em circuitos parci-
ais. 

 
15) Quantidade de luz emitida por 
uma fonte, medida em lúmens (lm): 

a) Iluminância; 
b) Eficiência energética; 
c) Fluxo Luminoso; 
d) Refletância. 
 

16) Todas as recomendações apresen-
tadas abaixo estão corretas, EXCETO: 

a) Aparelhos de ar condicionado devem 
ter circuitos individuais.  

b) As tomadas da copa-cozinha e área 
de serviço devem fazer parte de cir-
cuitos coletivos e/ ou compartilha-
dos; 

c) Cada circuito deve ter seu próprio 
condutor neutro.  

d) Sempre que possível, deve-se proje-
tar circuitos independentes para os 
quartos, salas (dependências soci-
ais), cozinhas e dependências de 
serviço. 

 

17) “É o ponto teórico em que, para 
efeito de distribuição elétrica, pode-se 
considerar concentrada toda a carga 
de uma determinada área. É o ponto 
que deveria se localizar o quadro de 
distribuição de modo a reduzir ao mí-
nimo os custos de instalação e funcio-
namento.” 

O texto acima retrata o conceito de: 

a) Ponto de Utilização; 
b) Ponto de Luz; 

c) Condutor; 
d) Centro de Carga. 
 

18) Para considerarmos um circuito 
completa e corretamente dimensiona-
do, é necessário aplicar quais dos cri-
térios abaixo indicados: 
 

I - Seção mínima; 
II - Capacidade de condução de cor-
rente; 
III - Queda de tensão; 
IV – Sobrecarga; 
 

Indique a alternativa correta: 
 

a) Critérios I, II, III e IV; 
b) Apenas os critérios II, III e IV; 
c) Apenas os critérios I, II e IV; 
d) Apenas os critérios I, III e IV. 
 

19) Oposição que o circuito oferece à 
circulação da corrente elétrica, cuja 
unidade de medida é o Ohm e o seu 
símbolo é a letra grega chamada de 
ômega: 
 

a) Carga elétrica; 
b) Resistência elétrica; 
c) Tensão elétrica; 
d) Pressão elétrica. 
 

20) Acerca da corrente elétrica alter-
nada é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) tem a sua polaridade invertida um 
certo número de vezes por segundo, 
isto é, a forma de onda oscilação di-
versas vezes em cada segundo; 

b) O número de oscilações (ou varia-
ções) que a tensão elétrica (ou cor-
rente elétrica) faz por segundo é 
denominado de Frequência; 

c) A sua unidade é Hertz e o seu sím-
bolo é Hz. Um Hertz corresponde a 
um ciclo completo de variação da 
tensão elétrica durante um segun-
do; 

d) Apenas os equipamentos elétricos 
industriais funcionam em corrente 
alternada (CA), em equipamentos 
residenciais a corrente contínua 
(CC) é mais utilizada. 







