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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Em qual das alternativas a seguir, a unidade ‘inh’ pode ser 

compreendida não só como formadora de palavra apenas no 

sentido de ‘pequeno’: 

A. Longuinho – fé  

B. Pulinhos – afetividade  

C. Amiguinho – desprezo  

D. Pulinhos – barganha 

E. Amiguinho – afetividade 

 

OMS divulga relatório sobre mortes no trânsito e sugere 

redução de velocidade em áreas urbanas 

Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo 

o planeta, com 1,35 milhão de óbitos por ano, alerta 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada com a 

falta de medidas de segurança nos países mais pobres. 

Em seu relatório mundial sobre segurança nas estradas, a OMS 

afirma ainda que os acidentes de trânsito são atualmente a 

principal causa de morte entre crianças e jovens com idades 

entre 5 e 29 anos. 

"Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade", afirmou o diretor geral da OMS, dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado. 

"Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um apelo 

aos governos e seus sócios para que adotem medidas muito 

mais importantes", completou. 

A OMS destaca, no entanto, que "as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos", o que sugere que "os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação". 

Analistas atribuem os resultados positivos em grande parte a 

legislações mais severas relacionadas aos principais riscos no 

trânsito, como a velocidade, o consumo de álcool, a direção 

perigosa e a ausência de cintos de segurança, capacetes de 

motociclistas ou cadeirinhas para crianças. 

A OMS também ressalta a importância de infraestruturas mais 

seguras, como pistas reservadas para ciclistas e motociclistas, 

assim como de reforçar as condições de segurança dos veículos, 

como o controle eletrônico da estabilidade e dos freios. 

O risco de morte nas estradas continua sendo três vezes maior 

nos países pobres em comparação às nações mais ricas, com as 

taxas mais elevadas de mortalidade na África (26,6 para cada 

100.000 habitantes) e as menores na Europa (9,3 para cada 

100.000 habitantes). 

Brasil e redução de velocidade 

O relatório faz importantes atribuições ao Brasil, como a 

redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais 

rígidas contra a união de álcool e direção (Lei Seca) e o início 

da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do 

mercado a partir de 2019. 

Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao 

limite de velocidade em áreas urbanas. A Organização sugere 

que todas as cidades do mundo adotem velocidades máximas de 

50 km/h nas áreas urbanas e 30 km/h em áreas residenciais e/ou 

com grande circulação de pessoas. 

(France Presse e G1 07/12/2018 11h10  in: 

https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-

relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-

velocidade-em-areas-urbanas.ghtml) 

 

02- Assinale a alternativa correta quanto ao texto apresentado: 

A. Prioriza a informação, ocupando-se de divulgar um 

fato novo, porém expressando uma opinião, 

privilegiando o comentário sobre esse fato. 

B. Informar um acontecimento recente, dirigindo-se a um 

público de nicho específico, com linguagem jargão 

desse grupo. 

C. No primeiro parágrafo do texto, apresenta-se um 

resumo conciso, no qual as perguntas básicas do 

gênero notícia são respondidas. 

D. O texto é uma notícia, apoiou-se na opinião de 

especialistas na área e empregou-se verbos dicendi a 

fim de priorizar apenas o discurso indireto livre. 

E. Apesar de importantes, a opinião de uma especialista 

restringiu as informações, ao não apresentar um outro 

ponto de vista sobre o fato noticiado, o que 

comprometeu a veracidade do texto. 

03- Assinale a alternativa em que houve correspondência entre 

a questão e o fato relatado no texto: 

A. O quê – relatório sobre mortes no trânsito 

B. Quem  – apenas o diretor geral da OMS 

C. Quando – dia mundial da saúde 

D. Onde – Brasil  

E. Por que – pressão dos governos e seus sócios 

04- "Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade" 

Segundo a mensagem contida no trecho: 

A. A mobilidade é algo bastante custoso. 

B. A mobilidade tornou-se insustentável e causa mortes. 

C. A mobilidade só é possível se houver redução das 

mortes. 

D. As mortes não devem ser vistas como consequência 

natural da mobilidade. 

E. As mortes implicam gastos que, a longo prazo, 

inviabilizarão a mobilidade. 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
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05- No que concerne ao Brasil no relatório da OMS, o país: 

A. Recebe atribuições como a de reduzir o número de 

mortes no trânsito, quando da adoção de leis mais 

rígidas. 

B. Está isento de cobranças, pois a partir de 2019, 

quando a obrigatoriedade de freios ABS em carros e 

motos for implantada, poderá haver algum estudo 

definitivo. 

C. Tomou medidas acertadas de segurança, como a Lei 

Seca, porém ainda tem altas velocidades limite em 

áreas urbanas. 

D. Aplicou leis mais rígidas sobre a união de álcool e 

direção, mas na mesma medida, facilitou o controle 

da velocidade dos carros nas cidades e áreas de 

grande concentração, mantendo seus dados iguais. 

E. Ficou na pior classificação quanto à velocidade limite 

nas áreas urbanas, devido à concessão da Lei Seca, 

que compensa o impedimento da ingestão de álcool 

com a permissividade   

06- ‘Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um 

apelo aos governos e seus sócios para que adotem medidas 

muito mais importantes’, completou. 

A OMS destaca, no entanto, que ‘as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos’, o que sugere que ‘os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação’.” 

 

Assinale a alternativa correta sobre o trecho: 

 

A. A palavra ‘não’ no início do trecho nega a ideia de que 

os governos podem adotar medidas passíveis de erros 

no controle das mortes no trânsito. 

B. A expressão ‘no entanto’, introduz uma afirmação que 

de certa forma se opõe à dada anteriormente, porém 

sem negá-la, já que as mortes apenas se estabilizaram. 

C. No trecho, ‘renda média e alta’ o autor tenta mostrar 

que apenas os países onde há dinheiro suficiente para 

que a população exija medidas de segurança no 

trânsito podem alterar os dados da OMS. 

D. O emprego de ‘alguns’ tem a função de explicar ao 

leitor que os resultados obtidos são da 

responsabilidade dos países que não adotaram medidas 

de segurança no trânsito. 

E. Em ‘sugere que’, o autor dá sua visão do que pode ser 

feito nos países de renda média e alta para que 

diminuam as mortes no trânsito. 

 

07- ‘os esforços em segurança de trânsito em alguns países de 

renda média e alta mitigaram a situação’ 

 

A palavra destacada foi empregada no sentido de: 

 

A. Abrandar 

B. Emplacar 

C. Prejudicar 

D. Financiar 

E. Humanizar 

08- Leia as frases abaixo e depois assinale a sequência que 

completa as lacunas corretamente: 

I-  “Ora cabe humor, ora cabe ________ para 

representar de alguma forma os momentos 

emblemáticos do novo filme Dumbo.” 

II-   “O autodeclarado presidente teve seus direitos 

políticos  ________ . 

III- “ Preso que tentava fugir vestido de agente 

penitenciário é pego no __________ e vai pro 

isolamento.” 

IV- “o cãozinho estava deitado na caminha dele, 

pupila __________, babando, mal conseguia 

ficar em pé.” 

 

A. Descrição – caçados – flagra – dilatada. 

B. Descrição – caçados – fraga- dilatada. 

C. Descrição – cassados – fragra – delatada. 

D. Discrição – cassados – flagra – delatada.  

E. Discrição – cassados – flagra – dilatada. 

 

 
09- Assinale a análise correta: 

A. ‘que isto é ódio’ tem valor de complemento de 

‘penso’. 

B. ‘ódio’ no segundo quadrinho é uma oração 

subordinada objetiva direta. 

C. ‘quando’ introduz um complemento formado por uma 

oração com função de adjetivo. 

D. ‘eu aviso’ é oração subordinada adverbial temporal. 

E. ‘agora’ é oração subordinada adverbial temporal. 

10- Em qual das alternativas há uma palavra acentuada pela 

mesma regra que ‘ódio’? 

A. Túneis 

B. Bíceps 

C. Mágoa 

D. Ninguém  

E. Baús  

11- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase e não foi 

empregado o acento grave? 

A. “Visitar a igreja do Santo Sepulcro sem coordenar 

com autoridades palestinas é quebrar a tradição 

diplomática internacional.” (O Globo) 

B. “Nova regra do INSS restringe empréstimos a novos 

beneficiários.” (A Folha Vitória) 
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C. “O setor industrial da China voltou 

inesperadamente a crescer em março pela primeira 

vez em quatro meses.” (G1) 

D. “Comediante leva 1º turno das eleições da Ucrânia e 

vai a segundo turno. (Estado de Minas) 

E. “O ator Hugo Bonemer sofreu uma tentativa de 

assalto na última quinta (28), as vésperas de sua 

estreia no Show dos Famosos” (O Dia)a)  

 

 
(http://marcojacobsen.zip.net/ 04/11/2019) 

 

12- A charge faz referência a um adesivo bastante usado em 

carros de família. Porém há uma mudança significativa no 

desenho. A que ela se refere? 

 

A. Às famílias que perdem o pai para o crime organizado. 

B. Às brigas que as crianças geralmente têm dentro do 

carro em viagens longas. 

C. Às mortes de homens pelas consequências da 

combinação bebida e direção. 

D. À difusão de modismos, como o adesivo em questão, 

que é usado sem cuidado pela maioria das famílias. 

E. Às mulheres que não permitem que seus maridos 

dirijam enquanto bebem. 

 

13- Apesar de não empregar linguagem verbal, o texto busca 

passar uma mensagem. Como o autor conseguiu isso? 

 

A. Por meio da quebra da expectativa sobre os desenhos 

que comumente são usados nos carros. 

B. Pela comparação com anúncios e propagandas sobre o 

tema abordado. 

C. Pela ausência de semelhanças entre o desenho original 

e o que o substitui. 

D. Por meio da memória afetiva daqueles que viveram 

situação semelhante e mudarão de atitude. 

E. Por meio da expectativa de que o leitor tenha 

conhecimento de mundo suficiente para entender o que 

o autor pretendia. 

 

14- Em qual dos trechos a seguir a vírgula foi empregada em 

desacordo com a norma culta da língua: 

 

A. “O melhor do mundo é o Cristiano e esse ano vai ser de 

novo, porque ele vai ganhar a Champions. Porque ele é 

vitorioso. Ganhador. Um homem, uma máquina, uma 

besta enjaulada com ódio!” (Bol) 

B. Você já pensou na semelhança que há, entre os 

cientistas e os pescadores? (O Que é Científico?) 

C. “Com maestria, ele discute a crescente virtualização do 

corpo e suas relações.” (Pierre Levy) 

D. “Algumas coisas não mudam na vida do ator Cauã 

Reymond. Aos 38 anos, o carioca gente boa 

mantém o foco e a determinação do início da carreira.” 

(O Globo) 

E. “Foi por um triz, mas a festa no Maracanã foi rubro-

negra.” 

 

15- Leia o trecho e depois assinale a sequência correta: 

 

“Colégios e universidades fazem parceria para aulas optativas 

no Ensino Médio. Com metodologia parecida ___________ da 

graduação, disciplinas extras funcionam como um primeiro 

contato com o ensino superior e atrai os alunos.   

Esse tipo de tarefa já ___________parte de vestibulares 
modernos, como o do INSPER. A dificuldade hoje é 
que ___________ um leque de opções maior, e isso implica ter 
mais dúvidas. Na mídia ___________ havendo bombardeios 
diários de que daqui ___________ 20 anos nenhum curso de 
graduação que ___________ hoje vai continuar existindo, o que 
cria um clima de ansiedade nos alunos.” (Estadão, 
01/04/2019) 

A. À – faz – há – está – a – existe 

B. A – faz – há – estão – à – existe 

C. À – fazem – há – estão – à – existem 

D. A – fazem – há – estão – a – existem  

E. À – faz – a – está – a – existem  

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Um fio de 2,5 mm² suporta, sem aquecer, até: 

 

A. 15,5 ampéres 

B. 21,0 ampéres 

C. 25,0 ampéres 

D. 28,0 ampéres 

E. 36,0 ampéres 

 

17 – O ponto de tomada de alimentação para chuveiro elétrico 

mais usado é de: 

 

A. 2600 watts  

B. 3200 watts  

C. 4800 watts  

D. 5400 watts  

E. 6600 watts  

 

18 – As arandelas no banheiro devem estar distantes, no 

mínimo: 

 

A. 30 cm do limite do boxe 

B. 60 cm do limite do boxe 

C. 80 cm do limite do boxe 

D. 100 cm do limite do boxe 

E. 120 cm do limite do boxe 

http://marcojacobsen.zip.net/
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19 – Num dormitório com dimensões de 3,15m x 3,40m deve-

se ter uma potência de iluminação de: 

 

A. 100 VA 

B. 120 VA 

C. 140 VA 

D. 160 VA 

E. 180 VA 

 

20 – Este símbolo significa: 

 

A. Ponto de luz no teto 

B. Ponto de tomada baixa monofásica com terra 

C. Ponto de tomada média monofásica com terra 

D. Caixa de saída média bifásica com terra 

E. Caixa de saída alta bifásica com terra 

 

21 – A seção mínima de condutores para circuito de força é de: 

 

A. 0,5 mm² 

B. 1,5 mm² 

C. 2,5 mm² 

D. 3,0 mm² 

E. 3,5 mm² 

 

22 – No caso de Disjuntores DRs de alta sensibilidade, o valor 

máximo para correntes diferencial-residual nominal de atuação 

é de: 

 

A. 10mA 

B. 15mA 

C. 20mA 

D. 25mA 

E. 30mA 

 

23 – De modos gerais, as potências nominais típicas (de 

entrada) condicionador de ar tipo janela de 10.000 BTU/h é de: 

 

A. 900W 

B. 1400W 

C. 1900W 

D. 2600W 

E. 3600W 

 

24 – Numa tomada de uso específico -TUE (máquina de lavar 

roupa), os cabos que devem compor são: 

 

A. fase + neutro + proteção 

B. fase + neutro 

C. fase + proteção 

D. 2 fases + proteção 

E. 2 fases + neutro + proteção 

 

 

 

 

 

25 – Este símbolo significa: 

 

A. Mufla terminal ou terminação 

B. Mufla de junção ou emenda reta 

C. Mufla ou emenda de derivação simples 

D. Mufla ou emenda de derivação dupla 

E. Par termoelétrico 

 

26 – São dispositivos de proteção, EXCETO: 

 

A. Fusíveis 

B. Para-raios 

C. Disparadores 

D. Relés 

E. Seccionadores 

 

27 – São materiais utilizados em um aterramento elétrico, 

EXCETO: 

 

A. Caixa de inspeção suspensa 

B. Conector split bolt com rabicho 

C. Solda exotérmica 

D. Terminal compressão 3 furos 

E. Terminal de pressão 

 

28 – São características dos capacitores de Poliéster, EXCETO: 

 

A. Seus eletrodos são folhas de papel metálico finas, 

pelos quais distribuem-se as cargas; 

B. O material dielétrico é constituído de poliéster (cuja 

espessura é pequena) que separa entre si as armaduras; 

C. Os primeiros modelos apresentavam listras coloridas 

pelo corpo, sendo chamados de “zebrinhas”. 

Atualmente apenas contêm especificações técnicas 

inscritas acima de seus invólucros; 

D. Possuem polaridade definida a qual não pode ser 

invertida (caso isso aconteça, o dielétrico é rompido e 

o capacitor entra em curto-circuito, quando então 

incha ou explode se a tensão aplicada incorretamente 

apresentar um valor grande); 

E. Utilizados em circuitos que trabalham com altas 

frequências.   

 

29 – Disjuntor tripolar – esse disjuntor funciona sobre três fases 

em sistemas elétricos com aparelhos elétricos com correntes de: 

 

A. 127v e 220v. 

B. 127v e 380v. 

C. 220v e 380v. 

D. 220v apenas. 

E. 380v apenas. 

 

30 – A unidade de medida da potência reativa é: 

 

A. Volt-ampère reativo (VAr) 

B. Ampere reativa (Ar)  

C. Watt reativo (Wre)  

D. Volt reativo (Vre)  

E. Quilovolt-ampere reativo ( kVAr). 
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31 – Nas tomadas para 20 ampères pode-se conectar aparelhos 

que possuam plugues mais grossos de 2 ou 3 pinos, como por 

exemplo aos citados abaixo que NÃO inclui: 

 

A. Aparelhos de ar condicionado 

B. Televisores 

C. Microondas 

D. Aspiradores de pó 

E. Estufas 

 

32 – O cinto de segurança, estilo paraquedista,  deve ser usado 

em atividades desenvolvidas em alturas a partir de: 

 

A. 1 metro. 

B. 2 metros. 

C. 3 metros. 

D. 4 metros. 

E. 5 metros. 

 

33 – Um sistema de aterramento é essencial para a garantia da 

ligação com a terra ser a melhor possível. Próximo à caixa de 

medição de energia do local, no exterior do ambiente, o 

indicado é utilizar hastes de cobre com aproximadamente: 

 

A. 1,2 metro. 

B. 1,8 metros. 

C. 2,4 metros. 

D. 0,5 metro. 

E. 5,4 metro. 

 

34 – Luvas de proteção mais justas e com proteção para mãos e 

os punhos, seu uso é específico para as manobras de contatos 

energizados. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Luva isolante de borracha 

B. Luva de cobertura 

C. Luva de proteção tipo condutiva 

D. Luva de vaqueta 

E. Luva indutiva 

 

35 – Sobre resistência é INCORRETO afirmar: 

 

A. A resistência, basicamente é a oposição que o material 

apresenta ao fluxo de corrente elétrica.  

B. Todo e qualquer equipamento/componente elétrico 

apresenta uma resistência elétrica. 

C. A estrutura atômica do material determina a 

resistência que este apresentará à passagem da 

corrente elétrica, ou seja, o valor da resistência elétrica 

depende da facilidade ou da dificuldade com que este 

material libera cargas elétricas (elétrons) para a 

circulação. 

D. A resistência elétrica de um condutor é diretamente 

proporcional à sua área de seção transversal. 

E. A unidade de medida de resistividade é o Ω mm2/m, 

representada pela letra grega ρ (lê-se “rô”). 

 

 

36 – Na coloração dos condutores, o condutor de neutro deverá 

ter a coloração:  

 

A. Preta 

B. Verde 

C. Amarelo 

D. Azul 

E. Vermelho 

 

37 - São ações que devem ser praticadas ao socorrer em caso de 

choques elétricos, EXCETO: 

 

A. Usar objetos isolantes como cobertas ou toalhas 

(secas) para enlaçar a vítima e puxá-la para desprender 

a pessoa do objeto que conduz a energia.  

B. Nunca tocar no corpo da vítima durante o choque 

elétrico. Tentar desligar a chave geral o quanto antes. 

C. Ao livrá-la do objeto causa do choque, não espere nem 

um segundo para começar o atendimento de primeiros 

socorros, cada segundo pode ser vital. 

D. Tentar chamar pela vítima para reanimá-la. Caso os 

sentidos não retornem, proceder com a massagem 

cardíaca. Se a pessoa recuperar a consciência procurar 

mantê-la calma. 

E. Ligar para o SAMU (192) ou para o Corpo de 

Bombeiros (193) e pedir ajuda imediata. 

 

38 – Contatores são dispositivos de manobra mecânica, 

acionados eletromagneticamente, construídos para uma elevada 

frequência de operação, e cujo arco elétrico é extinto no ar, sem 

afetar o seu funcionamento. Os contatores podem ser 

classificados como: 

 

A. Contatores indiretos ou Contatores diretos. 

B. Contatores absolutos ou Contatores relativos. 

C. Contatores de potência ou Contatores auxiliares. 

D. Contatores de projeção ou Contatores regressão. 

E. Contatores relativos ou Contatores auxiliares. 

 

39 – As instalações elétricas devem ser projetadas, 

especificadas e construídas dentro das normas legais e técnicas, 

por pessoal habilitado, de tal modo que EXCETO: 

 

A. Apresentem um nível de isolamento adequado, tendo-

se em vista a segurança das pessoas, a prevenção de 

incêndios e a operação contínua do sistema; 

B. As “tomadas de terra” não coloquem em sobretensão 

as “massas” das instalações;  

C. Seja usado um sistema de sinalização conveniente para 

se conseguir identificar, com rapidez, os componentes 

de um barramento; 

D. As cabines de força atendem as normas da 

concessionária de energia elétrica e, quer sejam do 

tipo de alvenaria ou do tipo blindado, sejam 

inacessíveis a pessoas não qualificadas, e tenham 

fechaduras; 

E. Nos locais úmidos, molhados ou sujeitos à ação 

corrosiva, as instalações elétricas deverão ser do tipo 

não aparente, estanques e adequadas a esses 

ambientes. 

 

http://www.portaleletricista.com.br/economizar-energia/
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40 – Nas instalações elétricas deve-se ter alguns cuidados para 

prevenir acidentes, estão entre eles, EXCETO: 

 

A. Fazer periodicamente um exame completo na 

instalação elétrica, verificando o estado de 

conservação e limpeza de todos os componentes. 

B. Substituir peças defeituosas ou em más condições e 

verificar o funcionamento dos circuitos. 

C. Certificar-se de que os cabos e todos os componentes 

do circuito suportem a nova carga. 

D. Incêndios em aparelhos elétricos energizados ou em 

líquidos inflamáveis (óleos, graxas, vernizes, gases) 

devem ser combatidos com extintores de água. 

E. Em ligações bifásicas, o desequilíbrio de fase pode 

causar queima de fusíveis, aquecimento de fios ou 

mau funcionamento dos equipamentos. Corrigir o 

desequilíbrio transferindo alguns aparelhos da fase 

mais carregada para a menos carregada. 

 

 

 


