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QUESTÕES

1. Segundo a Norma Regulamentadora 10 - (NR10), somente
são  consideradas  desenergizadas  as  instalações  elétricas
liberadas  para  o  trabalho,  mediante  a  execução  de
procedimentos  apropriados  e  obedecida  uma  determinada
sequência.

 A ordem correta dos procedimentos a serem seguidos está
indicada em:

A) Instalação da sinalização de impedimento de reenergização
/ seccionamento / impedimento de reenergização / constatação
da ausência de tensão / instalação de aterramento temporário
com  equipotencialização  dos  condutores  dos  circuitos  /
proteção  dos  elementos  energizados  existentes  na  zona
controlada.

B) Seccionamento  /  impedimento  de  reenergização  /
constatação da ausência de tensão / instalação de aterramento
temporário  com  equipotencialização  dos  condutores  dos
circuitos / proteção dos elementos energizados existentes na
zona controlada / instalação da sinalização de impedimento de
reenergização.

C) Proteção  dos  elementos  energizados  existentes  na  zona
controlada  /  instalação  da  sinalização  de  impedimento  de
reenergização  /  instalação  de  aterramento  temporário  com
equipotencialização dos condutores dos circuitos / constatação
da  ausência  de  tensão  /  impedimento  de  reenergização  /
seccionamento.

D) Constatação  da  ausência  de  tensão  /  instalação  da
sinalização  de  impedimento  de  reenergização  /
seccionamento  /  instalação  de  aterramento  temporário  com
equipotencialização  dos  condutores  dos  circuitos  /  proteção
dos  elementos  energizados  existentes  na  zona  controlada  /
impedimento de reenergização.

___________________________________________________

2. Analise as afirmações a seguir sobre os Equipamentos de
Proteção  Individual  (EPI)  e  os  Equipamentos  de  Proteção
Coletiva (EPC) e assinale a alternativa CORRETA:

I. Os óculos de segurança são considerados equipamentos de
proteção coletiva;

II.  As luvas  de  proteção  são consideradas  equipamentos de
proteção individual;

III. Uma placa de sinalização é considerada um equipamento
de proteção individual;

IV. Os sapatos de proteção são considerados equipamentos de
proteção individual;

V. Os capacetes de proteção são considerados equipamentos
de proteção coletiva.

A) As alternativas III e V estão corretas.

B) As alternativas II e IV estão corretas.

C) Somente a alternativa IV está correta.

D) As alternativas III e IV estão corretas.

___________________________________________________

3. Os  dispositivos  de  proteção  de  circuitos  elétricos  são
importantes e indispensáveis nas instalações elétricas. Existem
dispositivos  capazes  de  monitorar  os  níveis  de  tensão  e
corrente  do  circuito  ou  identificar  correntes  de  fuga,  por
exemplo. Tais dispositivos podem ser previstos em normas e
não  os  incluir  nos  projetos  elétricos  pode  gerar  punições
graves. Sobre os sistemas de proteção para circuitos elétricos,
assinale a alternativa correta.

A) O  disjuntor  é  um  dispositivo  de  proteção  que  tem  a
finalidade  de  proteger  o  sistema  contra  sobrecorrente,
enquanto o interruptor diferencial residual tem a finalidade de
proteger o circuito contra sobretensões.

B) O DPS (Dispositivo Protetor de Surto) é um dispositivo de
proteção  que tem a finalidade  de proteger  o  circuito  contra
surtos  de  tensão,  enquanto  o  fusível  tem  a  finalidade  de
proteger o circuito contra a fuga de corrente para terra.

C) O  interruptor  diferencial  residual  é  um  dispositivo  de
proteção que tem a finalidade de interromper a passagem de
corrente  no sistema quando existe  uma corrente de fuga do
circuito acima de um valor predeterminado por ele, enquanto o
DPS  (Dispositivo  Protetor  de  Surto)  tem  a  finalidade  de
facilitar a fuga de energia do sistema para terra, quando, neste,
existe uma sobretensão causada por descarga atmosférica.

D) O  interruptor  diferencial  residual  é  um  dispositivo  de
proteção que tem a finalidade de facilitar a fuga de corrente do
sistema à terra,  quando existe  uma sobretensão,  enquanto o
DPS tem a finalidade de facilitar a fuga de energia do sistema,
quando, neste, existe uma sobrecorrente.

___________________________________________________

4. Sobre  associações  de  resistores  em  série  e  paralelo,  é
CORRETO afirmar-se que, na associação em:

A) Série de resistores, há múltiplos caminhos para a energia,
um  ao  lado  do  outro,  sendo  que  a  energia  elétrica  será
distribuíra por todos estes caminhos.

B) Série de resistores, o resistor equivalente é igual à soma de
todos os resistores que compõem a associação.
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C) Paralelo de resistores, o resistor equivalente é igual à soma
de todos os resistores que compõem a associação.

D) Paralelo de resistores,  não há múltiplos caminhos para a
energia, assim a energia elétrica não poderá ser distribuíra por
vários caminhos.

___________________________________________________

5. Quanto aos condutores de proteção, para um circuito cujas
fases  são  constituídas  por  condutores  de  seção  120mm²,  o
condutor de proteção correspondente deverá ter seção mínima
de:

A) 35 mm².

B) 70 mm².

C) 95 mm².

D) 50 mm².

___________________________________________________

6. Desde a concepção até a execução final do projeto de uma
instalação elétrica, diversos elementos são especificados para
proteção.  O  aterramento,  por  exemplo,  é  um  sistema  de
proteção formado por um conjunto de componentes, os quais
interligam com o solo as partes metálicas da instalação ou os
equipamentos  conectados  aos  componentes  (tomadas,
luminárias,  caixas,  tubulações,  quadros,...),  denominados
"massas". A partir disto, é estabelecido com o aterramento um
referencial  de  potencial  zero.  Em  um  dos  cenários  mais
comuns,  o  aterramento  do  neutro  da  fonte  (rede  da
concessionária)  é separado do aterramento dos componentes
da instalação  como apresentado  na figura  a  seguir,  ou seja,
existem hastes exclusivas para as massas. 

 Este tipo de aterramento é denominado:

A) Esquema IT (neutro isolado).

B) Esquema TN.

C) Esquema IT (neutro aterrado por impedância).

D) Esquema TT.

___________________________________________________

7. A linguagem LADDER foi concebida como uma ferramenta
gráfica  para  programação  de  Controladores  Lógicos
Programáveis (CLP):

 De  acordo  com  o  diagrama  em  linguagem  LADDER
apresentado ao lado,  considere as seguintes afirmativas:

I- A lâmpada será ligada quando as chaves A e B estiverem
desligadas.

II- A lâmpada será ligada quando as chaves A e B estiverem
ligadas.

III- A lâmpada será ligada quando a chave A estiver ligada e a
chave B estiver desligada.

IV-  A  lâmpada  será  desligada  quando  a  chave  A  estiver
desligada e a chave B estiver desligada.

 Assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.

B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

C) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.

D) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.

___________________________________________________

8. Os controladores lógicos programáveis (CLP) surgiram na
década  de  1960  na  área  industrial  substituindo sistemas  de
automação  industrial  baseados  em  painéis  de  relés.
Atualmente são dispositivos comuns em controle e automação
de processos, com tecnologia baseada em microprocessadores.
Do  ponto  de  vista  de  capacidade,  podem  ser  classificados
como micro (até 16 pontos de E/S), de pequeno porte (até 256
pontos de E/S) ou de grande porte (até 4096 pontos de E/S).
São  formas  de  apresentação  típicas  de  linguagens  de
programação de CLP, EXCETO:

A) Texto estruturado.

B) Diagrama de contatos elétricos.

C) Lista de instruções.

D) Diagrama de estados.

___________________________________________________

9. Associe as colunas relacionando corretamente o método de
proteção contra descargas atmosféricas a sua descrição.

 MÉTODOS DE PROTEÇÃO:

(1) Do ângulo de proteção
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(2) Das malhas

(3) Das esferas rolantes

DESCRIÇÕES:

( ) Utiliza a propriedade das pontas metálicas propiciando o
escoamento das cargas elétricas para a atmosfera

(  )  Baseia-se  na  delimitação  do  volume  de  proteção  dos
captores  de  um  Sistema  de  Proteção  contra  Descargas
Atmosféricas, podendo ser utilizados hastes, cabos ou mesmo
uma combinação dos dois.

(  )  É  indicado,  para  edificações  com  uma  grande  área
horizontal,  onde seria  necessária  uma grande quantidade  de
captores do tipo haste, tornando o projeto muito oneroso.

A sequência correta dessa associação é:

A) (1); (2); (3).

B) (1); (3); (2).

C) (2); (1); (3).

D) (2); (3); (1).

___________________________________________________

10. Esse modelo de para-raios adota o da gaiola de Faraday.
No projeto elétrico,  o estabelecimento é envolvido por uma
armadura metálica e no telhado é instalada uma malha de fios
metálicos com hastes  de cerca  de 50cm. Tais hastes  são as
receptoras  das descargas elétricas  e devem ser conectados a
cada oito metros. A denominação desse tipo de para-raios é:

A) Para-raios de indução.

B) Para-raios de Melsens.

C) Para-raios de Franklin.

D) Para-Raios Radioativos.

___________________________________________________

GABARITO DA SEÇÃO 
1 B 2 B 3 C 4 C 5 C 
6 D 7 C 8 D 9 B 10 B
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