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Responda de acordo com os seus conhecimentos as questões a seguir. Não se preocupe se 
não souber responder algumas das perguntas. Todavia, mesmo que não tenha absoluta 
certeza da resposta, se esforce e procure expressar os seus conhecimentos ao máximo. 
 
1) Que tipo de experiência você tem em instalações elétricas? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2) Você sabe utilizar um alicate amperímetro?  (  ) Sim  (  ) Não 
 

- Caso positivo, respondas as duas questões abaixo: 
 
a) Explique como se faz a medição de corrente elétrica (amperagem)? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
b) Explique como se faz a medição de tensão elétrica (voltagem)? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3) Quais são as cores mais utilizadas para os condutores abaixo: 
 
 a) Fase: __________________________ 
  

b) Neutro: _________________________ 
  

 c) Terra: __________________________  
 
4) Qual dos esquemas representa a ligação de uma lâmpada com interruptores three-way? 

  
 
       (   )     (   )       (   )      (   ) 
 
5) Para que serve um transformador? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
6) O que é um disjuntor? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
7) Explique o que significa 220V bifásico e 220V monofásico. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
8) Explique como se instala um disjuntor e diga para que ele serve? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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9) O que é uma solda fria? Que problema ela pode acarretar às instalações? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
10) Na Lei de Ohm, matematicamente representada por V = R x I, o que significa cada uma 
das letras? 
V = ______________________________ 
R = ______________________________ 
I =  ______________________________ 
 
11) O que é um diagrama unifilar? E diagrama multifilar? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
12) O que é fator de demanda? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
13) Explique o que é um curto circuito. Cite dois tipos de curtos circuito distintos. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
14) Em relação a um fusível, o que significa cada um dos termos abaixo? 
  
a) Corrente nominal: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
b) Tensão nominal: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  
c) Capacidade de ruptura: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
15) Qual a vantagem da utilização de uma contactora como dispositivo de manobra em um 
circuito? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
16) Relacione as cargas aos eletrodomésticos a seguir: 
 

(1) Chuveiro elétrico    (   ) 200 W 
(2) Lâmpada fluorescente tubular   (   ) 5400 W 
(3) Aparelho de ar condicionado de janela  (   ) 40 W 
(4) Ventilador de teto    (   ) 1500 W 

 
  

17) Relacione as faixas de corrente nominal com os cabos elétricos e suas características: 
 

(1) Cabo de cobre 450/750V 2,5mm² 
(2) Cabo de cobre 0,6/1kV 16,0mm² 
(3) Cabo de alumínio nu 1/0 AWG 

 
(   ) entre 80 e 100 A 
(   ) entre 25 e 30 A 
(   ) entre 200 e 250A 
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REDAÇÃO 
 

Tema 1: Disserte (escreva) sobre algo que você sente prazer em fazer. 
 
 
Tema 2: Disserte sobre a empresa que você considera ser a empresa 
ideal para você trabalhar. 
 
Escolha um dos dois temas acima e utilize o espaço abaixo para fazer sua redação. 
Escreva pelo menos 10 linhas para que seja possível avaliarmos seu modo se expressar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


