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QUESTÕES

1. Sobre  a  chave  do  tipo  faca  ou  seccionadora,  assinale  a
alternativa correta:

A) Objetivam manobrar  trechos  da  rede  para  maximizar  os
efeitos das interrupções programadas ou não programadas

B) Visam  somente  estabelecer  abertura  do  circuito
posicionado  antes  dos  seguintes  equipamentos:  religadores,
seccionalizadores, chaves a óleo e banco de capacitores.

C) Tem  como  objetivo,  efetuar  manobras  em  troncos
primários, apenas para colocá-los em operação.

D) São destinadas às manobras operativas e aos desligamentos
ou religamentos dos circuitos

___________________________________________________

2. O  loadbuster  é  um  equipamento  que  utiliza-se  para  a
abertura de chaves do tipo faca e chave fusível em circuitos
energizados e que necessitam de alguns cuidados na hora de
ser  utilizado.  Das  alternativas  abaixo,  qual  delas  não
representa um cuidado necessário na hora da abertura de uma
das chaves citadas acima?

A) O  loadbuster  deve  ser  posicionado  com  a  câmara  de
extinção voltada para o lado oposto em relação ao eletricista.

B) A abertura das chaves deve ser feita de forma lenta, sem
firmeza e precisa.

C) Não se deve manusear o loadbuster com a mão suja.

D) Ao realizar a manobra de abertura, devemos nos posicionar
de modo a enxergar o engate do loadbuster.

___________________________________________________

3. Um  transformador  de  corrente  possui  uma  relação  de
transformação  de  100/4.  Se  a  corrente  mostrada  no
amperímetro ligado a esse transformador for igual a 50A, a
corrente que passa no secundário do TC é de:

A) 2A

B) 10A

C) 2,5A

D) 5ª

___________________________________________________

4. Sobre os tipos de subestação, assinale a alternativa que 
representa os tipos de subestações existentes:

A) Aéreas, abaixadoras e isoladoras;

B) Abaixadoras, elevadoras e de distribuição.

C) Abrigadas, aéreas e abaixadoras.

D) Elevadoras, isoladoras e abaixadoras.

___________________________________________________

5. Sobre o self-healing é correto afirmar:

A) É um sistema de comunicação unidirecional.

B) O processo de implantação de self healing não necessita da
adequação  da  rede  para  que  o  sistema  possa  operar
automaticamente.

C) Não permite a interligação do sistema com um sistema de
supervisão, controle e aquisição de dados.

D) É  definido  como  um  termo  que  se  refere  à  aplicação
intensa  de  tecnologias  de  informação  e  comunicação  do
sistema elétrico.

___________________________________________________

6. Com  o  intuito  de  evitar  danos  nos  equipamentos  e
condutores, as redes de distribuição possuem dispositivos de
proteção.  Sobre  essa  proteção,  considere  as  afirmativas
abaixo:

I  -  Os  elos  fusíveis  do  tipo  K e  T  são  divididos  em dois
grupos, isto é, preferenciais e não preferenciais;

II - Os elos fusíveis do tipo H são projetados para a proteção
de derivações de redes primárias;

III - A seletividade entre dois elos é considerada satisfatória
quando  o  tempo  total  de  interrupção  do  elo  protetor  não
exceder 90% do tempo mínimo de fusão do elo protegido;

IV - O seccionalizador é um dispositivo de proteção que não
tem a capacidade de interromper correntes de curto-circuito.

 Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas 
erradas:

A) Apenas I e III.

B) Apenas I e IV.

C) Apenas II e III.

D) Apenas II e IV.

___________________________________________________

7. Considere as seguintes afirmativas sobre fator de potência:
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I- Capacitores absorvem potência reativa da instalação onde
estão conectados;

II-  Capacitores  são  utilizados  para  a  correção  do  fator  de
potência;

III-  A  energização  de  banco  de  capacitores  instalados  em
grandes centros de carga sempre provoca uma redução súbita
de tensão.

 Assinale  a  alternativa  que  correspondem  às  afirmativas
erradas:

A) Apenas II.

B) Apenas I e III.

C) Apenas III e II.

D) Apenas I.

___________________________________________________

8. Uma  empresa  está  operando  com  um  fator  de  potência
indutivo  igual  a  0,8  em  suas  instalações.  Ao  realizar  a
instalação de uma estufa para secagem de pinturas, é correto
afirmar que:

A) A sua demanda diminuiu.

B) O fator de potência da instalação permaneceu constante.

C) O fator de potência da instalação diminuiu.

D) O fator de potência da instalação aumentou.

___________________________________________________

9. Existem, em subestações, equipamentos que são destinados
à  proteção  de  dos  equipamentos  contra  sobretensão  e
sobrecorrente.  Assinale  nas  alternativas  abaixo,  aquela  que
apresenta  os  equipamentos  que  propiciam  as  respectivas
proteções:

A) Mufla e chave faca.

B) Chave faca e pára-raios.

C) Chave fusível e pára-raios.

D) Pára-raios e chave fusível.

___________________________________________________

10. Analise as frases abaixo sobre transformadores:

I  -  Quando  a  tensão  do  secundário  de  um transformador  é
maior do que a do primário, ele é chamado de transformador
elevador.

II  -  Uma  razão  de  tensão  de  3:1  significa  tratar-se  de  um
transformador que eleva em 3 vezes o valor do primário.

III - Uma razão de tensão de 1:5, representa um transformador
elevador, que eleva em 5 vezes o valor do primário.

IV - Quando temos, no primário, uma tensão que é maior do
que a tensão do secundário, temos um transformador elevador.

 Assinale  a  alternativa  que  possui  somente  as  afirmações
corretas:

A) Apenas afirmativas I e IV

B) Apenas as afirmativas I e III

C) Apenas as afirmativas III e IV

D) Apenas as afirmativas II e III

___________________________________________________

GABARITO DA SEÇÃO 
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