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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

ELETRICISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: TARDE 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO  

 

 

A categoria povo se contrapõe às classes sociais. Em termos analíticos, povo não existe 1 

como algo dado, previamente estabelecido. Povo é o resultado da articulação entre movimentos, 2 

comunidades, agrupamentos humanos que romperam a situação de massa, inconsciente e sem 3 

projeto próprio. Encontraram-se ao redor de uma consciência coletiva, de um projeto comum, de 4 

práticas adequadas à consciência e ao projeto. Encontraram-se para construir uma história e uma 5 

identidade próprias nos limites de um determinado território. Ao conceito de povo pertence a 6 

superação dos interesses só classistas e a busca de um bem comum com a assunção de um projeto 7 

participativo e igualitário para o conjunto da sociedade. Povo está sempre em construção contra 8 

forças e grupos que querem reduzi-lo a massa. 9 

Povo, como se depreende, configura um valor: todos são chamados a ser povo, a deixar 10 

para trás as relações dominador-dominado, massas-elites; todos são convidados a participar na 11 

gestação de uma sociedade com relações de colaboração e não de concorrência. Portanto, de uma 12 

democracia social, popular, solidária e includente de todos. 13 

Hoje vivemos uma fase nova da democracia, sua expressão planetária. Toda a 14 

humanidade deverá ser povo, nas diferenças de suas tradições, mas na convergência de valores 15 

humanitários e ecológicos que o fazem sujeito de uma história coletiva, história da humanidade. 16 

O povo organizado busca seu bem comum. Ele não é apenas humano, nacional e 17 

terrenal. Inclui também todos os que compartem a aventura humana, como as plantas, os animais, 18 

as águas, os solos, as paisagens. Numa palavra, o bem comum humano será somente humano, 19 

social e planetário, se for também sociocósmico. 20 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOFF, Leonardo. O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade. 
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01) Na ótica do Autor, 

 

(A) a preocupação com o ecológico deve ser 

preponderante na construção da nova 

democracia. 

(B) a maior parte da mobilização das sociedades 

contemporâneas deve-se à tensão entre 

capital e trabalho. 

(C) um mundo verdadeiramente democrático 

constrói-se tão-somente por meio de 

estruturas econômicas e políticas sólidas e 

compartilhadas. 

(D) uma sociedade democrática, no contexto 

contemporâneo, deverá se pautar por relações 

includentes tanto no âmbito sociocultural 

quanto no natural. 

 

02) Constitui uma afirmação correta sobre o texto 

a indicada em 

 

(A) O conceito de povo se define como um 

conjunto de pessoas de uma mesma origem 

de nacionalidade. 

(B) Todos os que se engajam na construção de 

uma sociedade coletiva  igual e democrática 

podem ser considerados povo. 

(C) A classe social se constitui no início da 

formação de povo. 

(D) A concepção “planetária” de democracia tem 

um caráter reducionista e imediatista. 

 

03)   

 

I. "Portanto, de uma democracia social, popular, 

solidária e includente de todos."  (L.12/13). 

II. "mas na convergência de valores humanitários 

e ecológicos.." (L.15/16) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem,  no contexto em que se 

inserem, respectivamente, as relações de 

 

(A) conclusão e adição. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) explicação e oposição. 

(D) Conclusão e adversidade. 

 

04) A palavra que, quando no plural, ocorre 

abertura de timbre do fonema “-o“ na 

pronúncia, encontra-se na alternativa: 

 

(A) “Toda” (L.14). 

(B) “Valor” (L.10). 

(C) “Povo” (L.2). 

(D) “Dominador” (L.11). 

 

05) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele significa, no 

contexto em que se insere, é: 

 

(A) “e” (L.12) - adição. 

(B) “se” (L.20) - dúvida. 

(C) “como” (L.2) - conformidade. 

(D) “para” (L.5)  - finalidade. 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “só”  (L.7),  as palavras: 

 

(A) “entre” (L.2) e “como” (L.10). 

(B) “sempre” (L.8) e “somente” (L.19). 

(C) “contra” (L.8) e “de” (L.15). 

(D) “terrenal” (L.18) e “coletiva” (L.16). 

 

07) A alternativa cujo termo transcrito tem valor 

enfático é: 

 

(A) “sociais” (L.1). 

(B) “sua” (L.14). 

(C) “todos” (L.11). 

(D) “próprias” (L.6). 

 

08) Em, “Hoje vivemos uma fase nova da 

democracia” (L.14), a ação expressa pela 

forma verbal em destaque está corretamente 

indicada em: 

 

(A) Continua no presente. 

(B) Concluída no presente. 

(C) habitual no passado 

(D) indubitável no futuro. 

 

09) Possuem diferentes regências, no contexto em 

que se inserem,  as formas verbais: 

 

(A) “contrapõe” (L.1) e “pertence” (L.6). 

(B) “romperam” (L.3) e  “configura” (L.10). 

(C) “existe” (L.1) e “romperam” (L.3). 

(D) “Inclui” (L.18) e “vivemos” (L.14). 

 

10) Do ponto de vista, é correto afirmar: 

 

(A) “massa” (L.3) está sendo usada em seu 

sentido literal. 

(B) A expressão “como se depreende” (L.10) 

conota conformidade. 

(C) O vocábulo “também” (L.18) se opõe a “e” 

(L.5). 

(D) A palavra “bem” (L.19) é exemplo de advérbio 

de modo. 
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11) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “sociais” (L.1), “igualitário” (L.8), “chamados” 

(L.10). 

(B) “fazem” (L.16), “democracia” (L.13),  

“comum” (L.4). 

(C) “animais” (L.18), “próprias” (L.6),  

“paisagens” (L.19). 

(D) “sociedade” (L.8), “deixar” (L.10), “expressão” 

(L.14).   

 

12) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 

 

(A) Na palavra “previamente” (L.2), os elementos 

em destaque formam encontro consonantal. 

(B) No vocábulo “Hoje” (L.14), o ‘-H’ é uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “próprias” L.6), há a ocorrência de 

três sílabas. 

(D) No termo “também” (L.18), há a ocorrência 

de cinco fonemas.  

 

13) Todas as palavras apresentam separação 

correta de sílaba, exceto em: 

 

(A) “Ca-te-go-ri-a” (L.1), cons-ci-ên-cia” (L.4), 

“Clas-ses” (L.1). 

(B) “na-ci-o-nal” (L.17),  “Cons-tru-ção” (L.8) 

“ter-ri-tó-rio” (L.6). 

(C) “pré-via-men-te” (L.02), “so-ci-e-da-de” 

(L.8), “his-tó-ria” (L.5). 

(D) “si-tu-a-ção” (L.3), “so-ci-o-cós-mi-co” (L.20), 

“con-cor-rên-cia” (L.12). 

 

14) Observe as seguintes frases: 

 

I. “...o bem comum humano será somente 

humano” (L.19) 

II. “Toda a humanidade deverá ser povo,” 

(L.14/15). 

 

Sobre o uso do artigo, nas frases acima, é correto 

afirmar: 

 

(A) Em I e II, foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(B) Somente em I foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(C) Somente em II foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(D) Não há ocorrência do fenômeno da 

substantivação em nenhuma das frases. 

 

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À 

TIRINHA ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e 

com F, as falsas. 

 

O humor dos quadrinhos decorre 

 

(   ) da preocupação do garoto com o machucado 

da professora.  

(   ) do desabafo da professora em relação ao 

acidente de trabalho com o dicionário.  

(   ) da demonstração de descuido no manuseio de 

livros pesados dada pela professora ao garoto.  

(   ) do desconforto do menino ao considerar 

ilógica a narrativa da professora   diante da 

colocação que ele lhe havia feito antes.  

(   ) do fato de o garoto usar o verbo marcar (Q. 

02) em um sentido, e a professora apreendê-

lo em outro, em virtude dessa duplicidade de 

leitura. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a: 

 

(A) F-F-V-V- F 

(B) F-V-F-V-F 

(C) V-F-V-F-V 

(D) F-F-F-V-V 

 

 

 

 

 

 

Q. 01 Q. 02 Q. 03 
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16) A torneira X tem vazão de 1,2 litros por 

segundo, e a torneira Y de 2,4 litros por 

segundo. Se a torneira X, sozinha, enche um 

tanque vazio em 5 minutos e 45 segundos, as 

duas torneiras, juntas, encheriam esse 

mesmo tanque vazio em um tempo mínimo 

de: 

 

(A) 1 minuto e 45 segundos. 

(B) 2 minutos e 35 segundos. 

(C) 2 minutos e 15 segundos. 

(D) 1 minuto e 55 segundos. 

 

17) Considere duas caixas d’agua iguais, 

posicionados uma ao lado da outra, possuem 

cada uma, capacidade de 900 litros, sendo 

que a primeira está cheia e a segunda vazia. 

 

 

 

 

 

 

A primeira caixa possui uma torneira que consegue 

esvazia-la com vazão de 10 litros por hora e a 

segunda caixa possui uma torneira que 

consegue enche-la com vazão de 15 litros por 

hora. Abrindo as duas torneiras 

simultaneamente, o tempo que deve decorrer 

até que os níveis da água nas duas caixas 

estejam na mesma altura é de: 

 

(A) 18 horas. 

(B) 25 horas. 

(C) 30 horas. 

(D) 36 horas. 

 

18) Um caminhão tanque chega a um posto de 

abastecimento com 36.000 litros de gasolina 

em seu reservatório. Parte dessa gasolina é 

transferida para dois tanques de 

armazenamento, enchendo-os 

completamente. Um desses tanques tem 

12,5𝑚3, e o outro, 15,3𝑚3, e estavam 

inicialmente vazios. Após a transferência, 

quantos litros de gasolina restaram no 

caminhão tanque? 

 

 

 

 

 

(A) 35.722,00 

(B) 8.200,00 

(C) 3577,20 

(D) 357,72 

 

19) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) Todas as dízimas periódicas são números 

racionais. 

(B) Todas as frações ordinárias são números 

racionais. 

(C) Todas as dízimas não periódicas são números 

irracionais. 

(D) A soma de uma número racional com um 

número irracional pode ser racional ou 

irracional. 

 

20) A soma da expressão numérica 0,999...+ 

0,0999... é igual: 

 

(A) 
11

10
 

 

(B) 
11

90
 

 

(C) 
10

9
 

 

(D) 
100

99
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 9 
  

CARGO: ELETRICISTA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE URUÇUÍ-PI 

 

 

 

 
 

 

21) A respeito das cargas elétricas, assinale a 

opção ERRADA. 

 

(A) As cargas elétricas são formadas por 

partículas elementares que constituem os 

átomos, conhecidas como prótons (carga 

positiva), elétrons (carga negativa) e nêutrons 

(carga neutra). 

(B) A carga elétrica é um conceito físico que não 

determina as interações eletromagnéticas dos 

corpos eletrizados.  

(C) A partir do atrito entre os corpos, ocorre o 

fenômeno chamado “eletrização”, de modo 

que todos os corpos possuem a propriedade 

de se atraírem ou se repelirem.  

(D) Cargas de mesma natureza (positivo e 

positivo, negativo e negativo) se repelem, 

enquanto que as cargas de sinais contrários 

(positivas e negativas) se atraem. 

 

22) São atribuições do Eletricista: 

 

I. Realizar em instalações e montagens elétricas 

efetuando cortes em paredes e pisos, abrindo 

valetas para eletrodutos e caixas de 

passagens, lançando fios e preparando caixas 

e quadro de luz. 

II. Instalar e efetuar manutenção de instalação 

elétrica preventiva, corretiva, preditiva de 

acordo com esquemas específicos e com as 

necessidades de cada caso. 

III. Realizar serviços de manutenção elétrica em 

geral, em baixa e alta tensão da rede elétrica, 

em quadros de distribuição de energia, 

trocando luminárias, lâmpadas e reatores e 

efetuando a limpeza e desobstrução de 

eletrodutos. 

 

É certo o que se afirma em:  

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) I e III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Sobre os condutores e isolantes elétricos, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) A blindagem eletrostática é capaz de proteger 

os corpos ou o corpo que está no seu interior, 

das influências das cargas elétricas externas. 

(B) Condutores são partículas elétricas existentes 

num corpo capazes de se movimentar com 

grande facilidade, como, por exemplo, nos 

metais e no corpo humano. 

(C) O princípio da conservação da carga elétrica é 

a definição de que num sistema eletricamente 

isolado, a soma algébrica das cargas elétricas 

de todos os corpos nunca é constante. 

(D) O equilíbrio eletrostático acontece quando o 

corpo eletrizado chega a uma estabilidade, ou 

seja, quando não é possível ter um 

movimento ordenado das cargas elétricas. 

 

24) O eletricista NÃO deve: 

 

(A) Respeitar a hierarquia. 

(B) Ser assíduo ao local de trabalho. 

(C) Ter empatia com os colegas de trabalho. 

(D) Tratar mal o público externo. 

 

25) NÃO é função desempenhada pelo Eletricista: 

 

(A) Anotar os materiais a serem utilizados nos 

diversos serviços, encaminhando os itens 

faltantes para providências de compra, de 

forma a evitar atrasos e interrupções nos 

serviços. 

(B) Efetuar manutenção da rede telefônica, 

instalando e consertando aparelhos para 

garantir o perfeito funcionamento dos 

mesmos. 

(C) Realizar atos administrativos em projeto de 

licitações. 

(D) Auxiliar na instalação de transformadores e 

disjuntores, obedecendo às normas e 

esquemas específicos para o perfeito 

funcionamento dos mesmos. 
 

26) No Sistema Internacional, a unidade de carga 

elétrica é o: 
 

(A) Coulomb (C). 

(B) Próton  

(C) Joule (J) 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é 

correta. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 



 

                                                                                                                                                          Página 8 de 9 
  

CARGO: ELETRICISTA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE URUÇUÍ-PI 

27) São dispositivos eletrônicos cuja função é a de 

transformar energia elétrica em energia 

térmica (calor), por meio do efeito joule: 

 

(A) Adaptadores. 

(B) Capacitores. 

(C) Resistores. 

(D) Transformadores. 

 

28) A eletrização por atrito ocorre quando: 

 

I. Dois corpos inicialmente neutros são atritados, 

se eletrizam e, em virtude do atrito 

ocasionado, um corpo ficará com carga 

positiva e o outro com carga negativa. 

II. Dois corpos (um eletrizado e outro inicialmente 

neutro) entram em contato, o corpo neutro 

fica com a mesma carga do eletrizado. 

III. A eletrização de um corpo inicialmente neutro 

(induzido) acontece por simples aproximação 

de um corpo carregado (indutor), sem que 

haja contato entre os corpos. O induzido deve 

estar ligado a Terra ou a um corpo maior que 

possa lhe fornecer elétrons ou que dele os 

receba num fluxo provocado pela presença do 

indutor. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) I 

(D) III 

 

29) No sistema Internacional (SI), a tensão 

elétrica é medida em: 

 

(A) Ampère (A). 

(B) Joule(J). 

(C) Volts (V). 

(D) Ohm (Ω). 

  

30) Observe os itens a seguir relacionados aos 

Prótons. 

 

I. Possuem o mesmo valor da carga dos nêutrons, 

e por isso, os prótons e os nêutrons tendem a 

se atrair eletricamente.  

II. Os prótons são partículas eletrizadas de carga 

positiva, as quais, junto aos nêutrons, 

constituem o núcleo dos átomos. 

III. O valor da carga do próton e do elétron é 

chamado de quantidade de carga elementar 

(e). 

 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) II e III 

(D) III 

 

31) No Sistema Internacional de Unidades (SI), a 

intensidade da corrente elétrica é medida em: 

 

(A) Ohm (Ω). 

(B) Volts(S). 

(C) Ampère (A). 

(D) Joule(J). 

 

32) São exemplos de geradores de tensão 

elétrica: 

 

I. Baterias. 

II. Usinas hidrelétricas. 

III. Pilhas. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

 

33) Acerca das correntes elétricas, assinale a 

opção FALSA. 

 

(A) A corrente elétrica designa o movimento 

ordenado de cargas elétricas (partículas 

eletrizadas chamadas de íons ou elétrons) 

dentro de um sistema condutor, o qual 

apresenta uma diferença de potencial elétrico 

(ddp) ou tensão elétrica. 

(B) A corrente elétrica que transita nos resistores, 

pode transformar energia elétrica em energia 

térmica (calor), num fenômeno conhecido 

como Efeito Coulomb. 

(C) Os aparelhos eletrônicos, pilhas e baterias, 

apresentam o polo negativo e o polo positivo, 

o que explica a diferença de potencial (ddp) 

presente no circuito de cada um deles.  

(D) O sentido da corrente elétrica é caracterizado 

de duas maneiras: “corrente elétrica real”, ou 

seja, aquela que possui o sentido do 

movimento dos elétrons e a “corrente elétrica 

convencional”, cujo sentido é contrário ao 

movimento dos elétrons, marcada pelo 

movimento das cargas elétricas positivas. 
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34)  São tipos de condutores elétricos: 
 

I. Gasosos: (caracterizado pelo movimento dos 
elétrons livres). 

II. Líquidos: (caracterizado pelo movimento dos 
elétrons livres). 

III. Sólidos: (caracterizado pelo movimento dos 
elétrons livres).  

 
É certo o que se afirma em: 
 

(A) I 
(B) I, II e III 
(C) I e III 
(D) II 
 
35) Acerca dos elétrons e dos nêutrons, assinale a 

opção INCORRETA. 
 

(A) Os elétrons são minúsculas partículas 

eletrizadas de carga negativa e massa 

significativa.  
(B) Diferente dos prótons e dos nêutrons, os 

elétrons encontram-se na eletrosfera, os quais 
circundam o núcleo atômico, a partir da força 
eletromagnética. 

(C) Os nêutrons são partículas de carga neutra, 
ou seja, não possuem carga; junto aos 

prótons, constituem o núcleo dos átomos.  
(D) Os nêutrons possuem grande importância no 

núcleo dos átomos, uma vez que proporciona 
estabilidade ao núcleo atômico, já que a força 
nuclear faz com que seja atraído por elétrons 
e prótons. 

 

36) A Lei de Coulomb foi formulada pelo físico 
francês Charles Augustin de Coulomb (1736-

1806) no final do século XVIII. Ela apresenta 
conceitos acerca da interação eletrostática 
entre as partículas eletricamente carregadas. 
Segundo essa lei: 

 

(A) A força de ação mútua entre dois corpos 
carregados tem a direção da linha que une os 
corpos e sua intensidade é diretamente 

proporcional ao produto das cargas e 
inversamente proporcional ao quadrado da 
distância que as separa. 

(B) A força de ação mútua entre dois corpos 
carregados tem a direção da linha que une os 
corpos e sua intensidade é diretamente 
proporcional ao produto das cargas e 

inversamente proporcional ao triplo da 
distância que as separa. 

(C) A força de ação mútua entre dois corpos 

carregados tem a direção da linha que une os 
corpos e sua intensidade é inversamente 
proporcional ao produto das cargas e 
diretamente proporcional ao quadrado da 

distância que as separa. 
(D) A força de ação mútua entre dois corpos 

carregados tem a direção da linha que une os 
corpos e sua intensidade é inversamente 
proporcional ao produto das cargas e 
diretamente proporcional ao triplo da distância 

que as separa. 

37) São fontes de eletricidade, dentre outras: 

 

I. Turbinas hidráulicas. 
II. Fios energizados. 
III. Descargas atmosféricas. 
IV. Motores elétricos. 
 
A quantidade de assertivas corretas é: 
 

(A) 1 
(B) 4 
(C) 3 
(D) 2 
 
38) Há vários tipos de proteção e de providências 

que podem ser usados para se evitar o choque 

elétrico, quais sejam: 
 

I. Uso de EPI. 

II. Materiais isolantes. 
III. Fusíveis e disjuntores. 
IV. Aterramentos.  
 

É certo o que se afirma em: 
 

(A) II, III e IV 
(B) I, III e IV 
(C) I, II, III e IV 

(D) I, II e III 
 
39) Assinale a opção correta em relação aos 

condutores elétricos. 
 

(A) Um material é considerado um condutor 
elétrico dependendo da diferença de potencial 
ao qual ele está submetido. 

(B) Os condutores elétricos são materiais que 

permitem a movimentação dos elétrons, ou 

seja, a passagem da corrente elétrica. 
(C) Os melhores condutores elétricos são os 

metais, por outro lado, os materiais que 
dificultam a movimentação dos elétrons são 
chamados de isolantes, por exemplo, madeira, 
plástico, papel. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas. 

 
40) São recomendações que devem ser seguidas 

para se tentar evitar um choque elétrico: 
 

I. Certifique-se de que a corrente elétrica está 
desligada, antes de operar uma ferramenta 
elétrica. 

II. Use os fios recomendados para o tipo de serviço 
elétrico a que vai servir. 

III. Cuidado ao substituir a resistência queimada 
do seu chuveiro, pois o ambiente molhado 

aumenta o choque. 
É certo o que se indica em: 
 
(A) I 
(B) I, II e III 
(C) I e III 
(D) II 

 


