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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Considerado raro até bem pouco tempo, sabe-se
hoje que o Transtorno Obsessivo-Compulsivo se trata
de um distúrbio mental bastante comum: acomete um
em cada quarenta ou cinquenta indivíduos. No Brasil,
________ que haja entre três e quatro milhões de
pessoas com essa doença. Embora tenham a vida
gravemente comprometida, muitas delas nunca foram
diagnosticadas ou tratadas. Talvez a maioria desconheça que os sintomas que apresentam constituem
uma patologia, para a qual já ________ tratamentos
bastante eficazes. O que muitas vezes dificulta a busca por acompanhamento terapêutico é o fato de que
muitos ________ vergonha de seus pensamentos intrusivos, absurdos ou impróprios.
Temendo ser ridicularizadas, algumas pessoas chegam a se esconder para realizar atos que elas mesmas consideram sem sentido. Imaginam que possuem
algum desvio moral ou de _______ , ou que podem
colocar em prática certos impulsos ou pensamentos, o
que aumenta o medo, a autocrítica e o sentimento de
culpa. Acreditam ainda que ninguém poderá
___________, razão pela qual não procuram ajuda.
Um estudo realizado nos Estados Unidos constatou
que os pacientes demoravam em média dez anos entre o ______ dos sintomas e a busca de tratamento, o
que pode ser atribuído, em parte, ao constrangimento
que vivem.

03. Assinale a alternativa com ideia que pode ser
depreendida do texto.
(A) Entre os sintomas do Transtorno
Compulsivo está o desvio de caráter.

(B) A maioria da população brasileira sofre de Transtorno Obsessivo-Compulsivo, mas ignora o problema.
(C) De acordo com um estudo americano, os sintomas
do Transtorno Obsessivo-Compulsivo costumam
durar aproximadamente dez anos.
(D) Muitas pessoas não veem sentido em se relacionar
com indivíduos que se envergonham por serem
afetados pelo Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
(E) Uma causa para a baixa procura de ajuda por
parte de pessoas com Transtorno ObsessivoCompulsivo é a sua crença de que não serão
compreendidas.
04. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos contextualmente adequados para as palavras acomete
(l. 03) e patologia (l. 10).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - A vírgula depois de comprometida (l. 07) pode
ser retirada sem prejuízo à correção gramatical do
período.

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 05, 10 e 13.

caráter
carater
caráter
carater
caráter

–
–
–
–
–

compreendê-las
compreende-las
compreende-las
compreendê-las
compreendê-las

–
–
–
–
–

II - A retirada da vírgula depois de patologia (l.10)
altera o sentido do período, mas não produz erro
gramatical.
III- A inserção de uma vírgula depois da palavra
terapêutico (l. 12) é gramaticalmente correta.

estimam-se – existem – têm
estima-se – existem – tem
estima-se – existem – têm
estima-se – existe – tem
estimam-se – existe – têm

Quais estão corretas?

02. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 18, 22 e 25.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

assusta – anomalia
incapacita – debilidade
desmoraliza – carência
ataca – doença
altera – disfunção

05. Considere as afirmações a seguir sobre a pontuação
do texto.

Adaptado de: CORDIOLI, A. A prisão do TOC. Mente e Cérebro, Pinheiros, p. 39, ed. espec. 2013.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Obsessivo-

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

início
início
início
inicio
inicio
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06. Considere as igualdades a seguir.
I.

1
= 10−1
− 10

II.

1
= 10−1
10

III.

1
= 0,1
10

IV .

1
= 1%
10

V.

1
= −1%
− 10

Quais são verdadeiras?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e III.
II e III.
I, II e III.
I, III, IV e V.
II, III, IV e V.

07. O Setor de Emergências de um hospital registrou a
entrada de pacientes dos sexos masculino e feminino
nos turnos da manhã, tarde e noite do dia 31 de dezembro de 2013, conforme dados apresentados na
tabela a seguir.

turno da manhã
turno da tarde
turno da noite

sexo feminino
27
23
30

sexo masculino
25
37
58

O percentual de pessoas do sexo feminino, em relação ao total de pessoas que deu entrada no setor de
emergências desse hospital, nesse dia, é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40%.
50%.
60%.
75%.
80%.
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08. Um produto custando R reais sofreu quatro reajustes
acumulados e sucessivos da seguinte maneira: acréscimos de 20% e 50% e descontos de 50% e 20%.
Após esses quatro reajustes, o valor do produto, em
reais, é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R.
0,18R.
0,72R.
1,18R.
1,72R.

09. Considere a sequência de quadrados sombreados representados nas figuras a seguir.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

O quadrado sombreado da etapa 1 tem lado medindo
1 unidade. O quadrado sombreado da etapa 2 foi
construído tomando-se como vértices os pontos médios dos lados do quadrado sombreado da etapa 1. O
quadrado sombreado da etapa 3 foi construído
tomando-se como vértices os pontos médios dos
lados do quadrado sombreado da etapa 2, e o quadrado sombreado da etapa 4 foi construído tomando-se
como vértices os pontos médios dos lados do quadrado sombreado da etapa 3.
A soma das áreas dos quadrados sombreados nas
quatro etapas é de
(A)

7
.
8

(B)

9
.
8

(C)

13
.
8

(D)

15
.
8

(E)

17
.
8
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10. Nas malhas quadriculadas das figuras A e B abaixo, o
lado de cada quadrado tem a medida de uma unidade, conforme indicado nas imagens. Os vértices dos
polígonos sombreados coincidem com vértices de
quadrados dessas malhas.

Figura A

Figura B
Sobre as áreas dos polígonos sombreados nas figuras
A e B, é correto afirmar que
(A) a área do polígono sombreado da figura A é 1,5
vezes maior do que a área do polígono sombreado da figura B.
(B) a área do polígono sombreado da figura B é 1,5
vezes maior do que a área do polígono sombreado da figura A.
(C) a área do polígono sombreado da figura A é o
dobro da área do polígono sombreado da figura
B.
(D) a área do polígono sombreado da figura A é a
metade da área do polígono sombreado da figura
B.
(E) as áreas dos polígonos sombreados são iguais.
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11. Considere um painel de média tensão (MT), com relé
das funções ANSI: 27, 50, 51, 59, 79 e 86. Assinale a
alternativa cuja sequência expressa as funções
mencionadas acima.

13. Quais os itens que devem ser considerados na instalação
de dois transformadores trifásicos em paralelo?

(A) Relé de sobretensão, relé de sobrecorrente
temporizado, relé de sobrecorrente instantâneo,
relé de subtensão, relé de religamento em corrente
alternada e relé de bloqueio de segurança.

(B) Mesma tensão primária, mesma frequência, mesmas
ligações e mesma polaridade.

(A) Mesma tensão secundária, mesma frequência,
mesmas ligações e mesma polaridade.

(C) Mesma tensão secundária, mesma frequência e
mesma impedância.

(B) Relé de bloqueio de segurança, relé de sobrecorrente instantâneo, relé de religamento em corrente
alternada, relé de subtensão, relé de alarme e relé
de distância.
(C) Relé de subtensão, relé de sobrecorrente instantâneo, relé de sobrecorrente temporizado, relé de
sobretensão, relé de religamento em corrente
alternada e relé de bloqueio de segurança.
(D) Relé de sobrecorrente instantâneo, relé de sobrecorrente temporizado, relé de religamento em
corrente alternada, relé direcional de sobrecorrente
em corrente alternada, relé de alarme e relé de
distância e relé de sobretensão.

(D) Mesma tensão primária, mesma relação de transformação e polaridades diferentes.
(E) Mesma tensão primária, mesma relação de transformação, mesma polaridade e mesmo deslocamento angular.
14. Considere a instalação de dois transformadores trifásicos
rebaixadores em paralelo com os seguintes dados:
P1= 200kVA e Ze1= 4%
P2= 200kVA e Ze2= 8%
Assinale a alternativa que indica o valor total da potência
de saída da instalação dos dois transformadores em
paralelo.

(E) Relé de subtensão, relé de sobrecorrente instantâneo, relé de sobrecorrente temporizado, relé de
sobretensão, relé de bloqueio de segurança e relé
de religamento em corrente alternada.
12. Quando, em um transformador trifásico rebaixador, a
tensão de saída nos terminais de BT for superior à
tensão nominal desejada na BT, qual a mudança que
deve ser feita nos TAPES do transformador para atingir
a tensão nominal?
(A) Levantar as ligações dos TAPES na entrada primária
em MT para a última ligação.
(B) Baixar as ligações dos TAPES na entrada primária
em MT para a primeira ligação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

100kVA.
200kVA.
250kVA.
300kVA.
400kVA.

15. Considere o barramento de um quadro geral de baixa
tensão (QGBT) alimentado por um transformador.
Quando se acopla um segundo transformador idêntico
ao outro, de mesma potência, nesse mesmo barramento
do QGBT, o que ocorre com a corrente de curto circuito,
nesse QGBT?

(C) Baixar as ligações dos TAPES na entrada primária
em MT até atingir a tensão nominal de saída em
BT desejada ou o mais próximo possível.
(D) Levantar as ligações dos TAPES na entrada primária
em MT até atingir a tensão nominal de saída em
BT desejada ou o mais próximo possível.
(E) Baixar as ligações dos TAPES na entrada primária
em MT, aleatoriamente até que a tensão de saída
em BT seja igual da tensão nominal.
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(A) A corrente de curto circuito vai duplicar.
(B) A corrente de curto circuito se reduz à metade.
(C) Não altera a corrente de curto circuito.
(D) A corrente de curto circuito vai ser multiplicada
por

3.

(E) A corrente de curto circuito vai ser dividida por

3.
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16. No que se refere à ordem dos procedimentos de
segurança para a desenergização de um transformador trifásico rebaixador de 13,8kV/220V/127V, a
fim de se executar sua manutenção, assinale a alternativa correta.

17. Considere o gráfico abaixo.

(A) Desligar disjuntor de MT; abrir a seccionadora de
MT, no painel de MT; desligar o disjuntor de BT;
abrir a seccionadora de BT, no QGBT desse transformador; fechar a seccionadora de aterramento.
(B) Desligar o disjuntor de BT; abrir a seccionadora
de BT, no QGBT desse transformador; desligar
disjuntor de MT; abrir a seccionadora de MT, no
painel de MT; bloquear e sinalizar esses equipamentos de manobras; verificar a ausência da
tensão e fechar a seccionadora de aterramento.
(C) Abrir a seccionadora de BT; desligar o disjuntor de
BT, no QGBT desse transformador; desligar disjuntor de MT; abrir a seccionadora de MT, no painel
de MT; bloquear e sinalizar esses equipamentos
de manobras; verificar a ausência da tensão e
fechar a seccionadora de aterramento.
(D) Abrir a seccionadora de BT; desligar o disjuntor
de BT, no QGBT desse transformador; abrir a seccionadora de MT; desligar o disjuntor de MT, no
painel de MT; bloquear e sinalizar esses equipamentos de manobras; verificar a ausência da tensão e fechar a seccionadora de aterramento.

Com base na curva característica de disparo do
disjuntor, representada no gráfico acima (tempo x
corrente nominal), pode-se afirmar que
(A) um disjuntor de 10A submetido a uma corrente
irá disparar em menos de 0,1 segundos.
(B) um disjuntor de 16A submetido a uma corrente
irá disparar em menos de 10 segundos.
(C) um disjuntor de 20A submetido a uma corrente
irá disparar em menos de 20 segundos.
(D) um disjuntor de 25A submetido a uma corrente
irá disparar em menos de 40 segundos.
(E) um disjuntor de 32A submetido a uma corrente
irá disparar em menos de 60 segundos.

(E) A sequência dos procedimentos não altera a
segurança na desenergização de um transformador.

32A
32A
32A
32A
32A

18. Em um circuito monofásico para tomadas elétricas foram
instalados cabos 2#4mm² com isolamento de PVC para
750V. Qual o disjuntor de proteção apropriado para proteger esses cabos que operam com o máximo da sua
capacidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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10 A.
15 A.
25 A.
35 A.
40 A.
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19. Considere a seguinte sequência: 1/2 polegada, 3/4
polegada, 1 polegada, 1 1/4 polegadas e 2 polegadas.
Assinale abaixo a alternativa que indica a sequência
correta da equivalência em mm (milímetro) do tamanho nominal do diâmetro dos eletrodutos rígidos de
aço carbono.

24. Quais as ferramentas necessárias para a instalação
de um eletroduto em caixa de passagem de cabos
elétricos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) 20mm, 25mm, 32mm, 40mm e 60mm.
(B) 20mm, 25mm, 32mm, 75mm e 88mm.

Martelo e serra tico-tico.
Furadeira e talhadeira.
Tarraxa, furadeira, serra e lima.
Alicate de compressão e lixa.
Serra, lima e esmerilhadeira.

(C) 25mm, 20mm, 16mm, 47mm e 88mm.
25. Quais os instrumentos utilizados para medição de
resistência de contato, corrente, isolamento de cabo e
aterramento, respectivamente?

(D) 25mm, 31mm, 40mm, 59mm e 75mm.
(E) 41mm, 25mm, 20mm, 75mm e 100mm.

(A) Micro-ohmímetro, alicate amperímetro, megôhmetro e osciloscópio.

20. Assinale abaixo a alternativa que indica a corrente
elétrica de uma carga trifásica sem neutro de
22kVA/220V, com fator de potência 0,8.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) Micro-ohmímetro, amperímetro, megôhmetro e
terrômetro.

22A.
80A.
100A.
125A.
150A.

(C) Terrômetro, alicate amperímetro, megôhmetro e
micro-ohmímetro.
(D) Wattímetro, amperímetro, fasímetro e terrômetro.
(E) Megôhmetro, alicate amperímetro, micro-ohmímetro
e osciloscópio.

21. Qual a função do fio terra em uma tomada?
26. A função do DR é desarmar o circuito em caso de
(A) Proteção do equipamento contra sobrecorrente.
(B) Proteção do operador no caso de fuga de corrente.

(A) sobrecorrente na rede elétrica.

(C) Proteção do equipamento para surto de tensão.

(B) distúrbios de frequência.

(D) Prover uma diferença de potencial para o equipamento.

(C) fuga de corrente elétrica.

(E) Prover o equilíbrio para circuitos digitais.

(E) subtensão.

(D) sobretensão.

27. Em relação à instalação de uma tubulação com eletrodutos aparentes, assinale a alternativa correta.

22. Qual a função do no break em uma instalação?
(A) Estabilizar a tensão de entrada e saída.

(A) A tubulação deve ser em eletroduto de cobre ou
inox.

(B) Manter a frequência estável.
(C) Estabilizar a corrente de entrada e saída.
(D) Manter fornecimento de energia elétrica em caso
de interrupção.
(E) Manter o fator de potência estável em caso de
oscilações na rede.
23. Em relação à iluminação de emergência, pode-se afirmar
que
(A) não é necessária em ambientes externos.

(B) Qualquer tubulação pode ser utilizada, desde que
seja pintada e sinalizada.
(C) Qualquer tubulação pode ser utilizada, desde que
seja fixada no mínimo em dois pontos.
(D) A tubulação deve ter boa aparência e firmeza,
com fixação espaçada, conforme o diâmetro da
tubulação.
(E) Em áreas externas, deve-se utilizar tubulação
em PVC para evitar que enferruje.

(B) só é válida se estiver ligada a um grupo gerador.
(C) é uma exigência apenas para uso em ambiente
confinado.
(D) a luminária deve ser à prova de água para o caso
de incêndio.
(E) deve cobrir todas as áreas em que houver riscos
de acidente por falta de iluminação.
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28. As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica, conforme estabelece a NR10. Na impossibilidade dessa medida de
desenergização, é recomendado o emprego de uma
fonte de segurança com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extra
extra
extra
extra
extra

baixa
baixa
baixa
baixa
baixa

tensão.
corrente.
frequência.
indutância.
resistência.

29. Qual a finalidade da arruela e da bucha de alumínio
na instalação de uma tubulação?
(A) Fixar a caixa de passagem para os cabos.
(B) Fixar o eletroduto e fechar a extremidade da
tubulação para proteger os cabos.
(C) Substituir a bucha pela arruela, desde que seja da
mesma bitola.
(D) Orientar o sentido correto da tubulação aparente.
(E) Fixar a tubulação na caixa de passagem e proteger a extremidade do eletroduto na passagem da
fiação.
30. Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de
cabo multipolar utilizado como condutor PEN, em caso
de identificação por cor, deve ser usada a cor
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

azul-claro.
verde.
amarelo.
verde-amarelo.
azul-claro, com anilhas verde-amarelo.
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