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COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO 

Informática Básica 31 a 45

Conhecimentos Específicos 46 a 85

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além 
disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se 
o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, 
somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da 
prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu 
julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira:  

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada 
marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco 
ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para 
cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, 
todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local  e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, 
no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) 
últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida 
e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o 
término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 

eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

TARDE
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P O R T U G U Ê S

Texto 1 – itens 01 a 11

A insana mania de economizar em coisas 
erradas

Existe uma grande diferença entre 
oportunidade e oportunismo. Uma é aquela 
em que as pessoas querem levar vantagem 
em tudo, serem espertas, ganhar a qualquer 
custo, sendo que a outra vai na contramão 
deste movimento cada vez mais presente e 
enraizado na cultura brasileira. [...]

A cultura do Brasil é riquíssima, linda e 
super diversificada. Porém, esse vício maldito 
acaba com a beleza. A necessidade de levar 
vantagem deixa as pessoas cegas e a feira de 
Acari, no Rio de Janeiro, é um belo exemplo 
deste contraste. O mercadão de produtos 
roubados é promovido às custas de inúmeras 
mortes e assaltos por conta de um comércio 
que não tem fim. [...]

Não há pagamento de impostos referente 
à mercadoria e recolhimento de tributos. 
Só por isso esse produto chegou até o seu 
consumidor final. Vidas acabam porque 
alguém tem a necessidade porca de comprar 
algo “baratinho”. E não é exagero.

Tenho um amigo que hoje reside nos 
Estados Unidos. A família dele, quando 
morava no Brasil, possuía uma transportadora 
com cinco caminhões. Sempre que se tratava 
de uma carga valiosa, quem fazia o transporte 
era o pai, o dono da empresa. Ele tinha esse 
cuidado para zelar pelo material do cliente e 
garantir que o produto caro chegaria ao seu 
destino conforme o esperado, sem danos. Até 
que um dia ele foi roubado e sequestrado. 
A quadrilha pediu R$50 mil reais, e a carga 
era de televisões. Ele ficou quatro dias em 
cativeiro e não havia possibilidade de pagar 
pelo valor exigido. Não avisaram a polícia e as 
negociações chegaram a R$10 mil. A quantia 
foi paga, mas o pai foi encontrado morto, 
sendo que ele havia falecido muito antes da 
entrega do dinheiro.

Ainda me questiono como que as pessoas 
têm coragem de comprar esses produtos. O 
detergente mais barato, o salame, sabão em pó 
que são vendidos na feira de Acari custaram a 
vida de alguém. Além disso, deixou o seguro 

para todo mundo mais caro, impactando na 
economia como um todo. Quantas vezes 
subiu o seguro do seu carro? Mas na hora de 
comprar uma peça, muitos não abrem a mão 
de ir até um desmanche. É essa consciência 
que precisa mudar. Quando isso acontecer, o 
país muda de patamar. [...]
Daniel Toledo. Adaptado de e disponível em: http://envolverde.cartacapi-

tal.com.br/insana-mania-de-economizar-em-coisas-erradas/

Em relação ao Texto 1,  julgue, como  
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

1. A crítica central do texto está no fato de  que 
o brasileiro compra produtos falsificados 
sem saber das consequências de tal ato.

2. O autor utiliza um relato de experiência para 
ratificar seu posicionamento a respeito do 
tema. 

3. Em “[...] Quantas vezes subiu o seguro do 
seu carro? [...]”, o termo em destaque é o 
núcleo do sujeito da oração. 

4. O oportunismo é uma das causas do 
aumento do preço dos produtos. Uma 
consequência do oportunismo, apontada 
pelo autor, é o fato de o seguro do carro 
ficar mais caro. 

5. A capacidade de discernimento é o principal 
caminho de transformação para que o Brasil 
evolua.

6. Em “Quantas vezes subiu o seguro do seu 
carro?”, o ponto de interrogação está sendo 
usado porque se trata de uma pergunta 
indireta. 

7. Em “A família dele quando morava no Brasil 
possuía uma transportadora com cinco 
caminhões. Sempre que se tratava de uma 
carga valiosa [...]”, os termos “quando” 
e “sempre” denotam a mesma relação 
temporal. 

8. Em “A quadrilha pediu R$50 mil reais, e 
a carga era de televisões [...]”, os verbos 
estão conjugados no pretérito perfeito do 
modo indicativo.

9. Se, no excerto “[...] não havia possibilidade 
de pagar pelo valor exigido.”, o substantivo 
“possibilidade” estivesse no plural, o verbo 
“haver” também deveria estar no plural. 
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10. Em “A cultura do Brasil é riquíssima, linda e super diversificada. Porém, esse vício maldito acaba 
com a beleza.”, o termo “porém” contrapõe o que antes se declarou no primeiro período do parágrafo.

11. Em “Ainda me questiono como que as pessoas têm coragem de comprar esses produtos.”, o termo 
em destaque refere-se, anaforicamente, ao detergente, ao salame e ao sabão em pó. 

Texto 2 – itens 12 a 15

(Disponível em http://www.lucaslima.com/ )

Em relação ao Texto 2, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.
12. A afirmação verbal dos personagens, no último quadrinho, é responsável pelo efeito de humor da 

tirinha.
13. A imagem do pirata, no último quadrinho, está ligada ao termo “pirataria”, que fica subentendido na 

fala da mãe de Nic. Tal fato faz predominar, na tirinha, a função fática da linguagem. 
14. No segundo quadrinho, o “Por que” é utilizado sem acento circunflexo e separadamente por 

introduzir uma frase interrogativa. Esse termo deve ser escrito dessa mesma maneira quando for 
uma palavra substantivada. 

15. Tanto o vocábulo “comprar” quanto o vocábulo “garanto” têm 7 letras, 6 fonemas e 1 dígrafo nasal 
cada. Apesar disso, possuem número de sílabas diferente. 

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A

A    Administração Pública    direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tem suas diretrizes basilares previstas de 
forma expressa no art. 37 e seguintes da Constituição Federal.  Em relação às disposições 
constitucionais acerca do acesso aos cargos públicos, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

16. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o acesso de estrangeiros a cargos públicos.

17. A investidura em cargo em comissão pode ser declarada em lei como de livre nomeação, mas 
tal nomeação não prescinde de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.

18. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos improrrogáveis.
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A Lei nº 8.429/1992, também chamada 
de Lei de Improbidade Administrativa, 
dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta 
ou fundacional. Acerca das sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

19. A posse e o exercício de agente público 
ficam condicionados à apresentação 
de declaração dos bens e valores que 
compõem o seu patrimônio privado, a fim 
de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente.

20. Qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade administrativa competente para 
que seja instaurada investigação destinada 
a apurar a prática de ato de improbidade.

21. Apenas o Ministério Público e a pessoa 
jurídica interessada têm legitimidade 
ativa para ajuizar ação de improbidade 
administrativa.

A UFBA é uma Autarquia Federal e, 
portanto, integrante da Administração 
Federal indireta. Assim, os processos 
administrativos no âmbito da UFBA 
são regidos pela Lei nº 9.784/1999, 
também chamada de Lei do Processo 
Administrativo Federal. Em relação 
às normas básicas do processo 
administrativo no âmbito da 
Administração Federal, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

22. No     âmbito do processo administrativo 
federal, o administrado deverá, 
obrigatoriamente, ser assistido por 
advogado, sob pena de nulidade. 

23. Os atos administrativos que importem 
anulação, revogação, suspensão ou 
convalidação de outro ato administrativo 
deverão ser sempre motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos.

24. A   Administração deve revogar seus 
próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade. 

25. O recurso administrativo tramitará no 
máximo por duas instâncias administrativas 
e terá sempre efeito suspensivo.

A UFBA é uma Autarquia Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 1º da 
Lei nº 8.666/1993, e está sujeita ao regime 
das licitações estabelecido por essa Lei. 
Referente às modalidades e aos tipos de 
licitações, considerando as disposições 
apresentadas na Lei nº 8.666/1993, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

26. Para obras e serviços de engenharia, 
com valor estimado da contratação de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), não poderá ser 
utilizada a modalidade convite.

27. Caso seja necessário, é possível que 
seja utilizada a modalidade de licitação 
concorrência para obras e serviços 
de engenharia com valor estimado de 
contratação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais).

28. O tipo de licitação “melhor preço” será 
utilizado exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, 
em especial na elaboração de projetos, 
cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva 
em geral e, em particular, para a elaboração 
de estudos técnicos preliminares e projetos 
básicos e executivos.

A Lei nº 12.527/2011, denominada Lei 
da Transparência, é um instrumento 
fundamental para o exercício do controle 
social, indispensável para o exercício da 
democracia. A respeito dessa Lei, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

29. Nem todas  as  informações  estão  
albergadas pelo direito de acesso às 
informações. 

30. Os titulares de autarquias têm competência 
para classificação do sigilo de informações, 
no âmbito da administração pública federal, 
no grau de secreto.
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I N F O R M Á T I C A  B Á S I C A

Sobre ataques à segurança da 
informação e mecanismos de proteção e 
autenticação, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

31. Spyware é um programa que permite o 
retorno de um invasor a um computador 
comprometido, por meio da inclusão de 
serviços criados ou modificados para esse 
fim.

32. Uma Autoridade Certificadora responsável 
pela emissão de um certificado digital não é 
responsável por publicar informações sobre 
certificados que não são mais confiáveis.

33. Um exemplo de ataque por força bruta 
(brute force) seria adivinhar, por tentativa 
e erro, um nome de usuário e senha, por 
exemplo, e, assim, executar processos e 
acessar sites, computadores e serviços em 
nome e com os mesmos privilégios desse 
usuário.

Utilizando-se a suíte de escritório 
Microsoft Office 2013 (Microsoft Excel 
2013, Microsoft Word 2013 e Microsoft 
Power Point 2013), instalação padrão em 
português, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

34. Em uma célula vazia do Excel, 
se for informada a fórmula                                                                                 
=MÁXIMO(1; MOD(17;5))   e precionada a 
tecla Enter, o resultado que aparecerá na 
célula é o valor 2.

35. É possível, pelo próprio Word 2013, 
converter um arquivo de versões anteriores 
do Word para que possam ser utilizados os 
recursos novos da versão 2013.

36. A extensão padrão dos arquivos editáveis 
salvos pelo Power Point é .ppt

Utilizando os conhecimentos 
relacionados a Intranets e a Internet 
e os protocolos envolvidos nessas 
tecnologias, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

37. O Mecanismo de segurança WEP (Wired 
Equivalent Privacy) é o mecanismo mais 
recomendado em intranets sem fio, devido 
aos seus recursos de segurança.

38. O protocolo DHCP é o Protocolo de 
configuração dinâmica de endereços de 
rede. É um serviço utilizado para atualizar 
as configurações de rede.

39. Um endereço de IPv4 possui 128 bits.

Considerando o Navegador Google 
Chrome, em sua instalação padrão na 
Versão 59 em português, para o Sistema 
Operacional Windows 7, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

40. É possível ir para a barra de endereço 
através do atalho F6 no Chrome.

41. Pode-se verificar a versão atualmente 
instalada do Chrome pelo menu do canto 
superior direito selecionando “Ajuda” e 
depois “Sobre o Google Chome”.

Considerando o sistema operacional 
Windows 7, suas principais ferramentas 
e conceitos ligados a seu uso, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

42. As partições do sistema de arquivos FAT32 
são limitadas em tamanho para um máximo 
de 4GB.

43. O Gerenciador de Tarefas do Windows 
7 pode ser aberto pelas teclas de atalho               
Ctrl + Shift + Esc

 Obs.: o caractere "+" foi utilizado apenas 
para interpretação desse item.

44. A ferramenta Desfragmentador de Disco que 
realiza a limpeza de arquivos que o sistema 
não mais precisará é disponibilizada por 
padrão pelo Windows 7.

A respeito dos conceitos relacionados 
aos protocolos de correio eletrônico, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o 
item a seguir.

45. O IMAP não aceita mensagens de saída 
para transporte até o destino, somente  
entrega a correspondência eletrônica de 
entrada.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Em relação ao Sistema de Unidades e ao 
Sistema Internacional de Unidades (SI), 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

46. A unidade de medida utilizada para fluxo 
luminoso é o lux.

47. A unidade de medida de energia no SI é 
kWh, utilizada para medição do consumo de 
energia elétrica de consumidores.

48. As   unidades   de base do SI para 
comprimento, massa, temperatura 
termodinâmica e intensidade luminosa 
são representadas pelos símbolos, 
respectivamente, m, kg, K e cd. 

49. São exemplos de unidades derivadas do 
SI as seguintes grandezas derivadas: 
área, campo magnético e corrente elétrica, 
representadas respectivamente pelos 
símbolos, m², H e A.

A respeito dos circuitos elétricos e dos 
elementos de circuitos, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

50. A lei das correntes de Kirchhoff estabelece 
que a soma algébrica das correntes que 
entram em um ponto de conexão entre dois 
ou mais ramos é zero.

51. A lei das tensões de Kirchhoff estabelece 
que a soma algébrica de todas as tensões 
em um caminho fechado é zero.

52. Para os casos da conversão de circuitos 
estrela balanceados em circuitos triângulo 
balanceados, o valor de cada resistor do 
triângulo será equivalente ao valor do 
resistor da estrela dividido por 3.

53. A energia armazenada e a carga de um 
capacitor de 3 pF, ligado em 20 V, serão de 
60 pC e 600 pJ, respectivamente. 

54. A indutância, medida em Henrys (H), é a 
propriedade na qual o indutor apresenta 
oposição à variação de corrente que passa 
por ele e depende somente da quantidade 
de espiras utilizadas em sua construção.

Considerando os circuitos elétricos 
polifásicos, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

55. Em sistemas trifásicos balanceados, as 
tensões de fase são iguais em amplitude, 
porém defasadas em 120° uma em relação 
à outra.

56. Dado um sistema trifásico balanceado 
ligado em estrela, sequência abc, com 
tensões fase Van = 100 ∠10° V, conectado 
a uma carga balanceada conectada em 
triângulo de 10 ∠ 10° Ω, a corrente de fase 
ICA será 17,32 ∠ -90° A.

57. As potências ativa e reativa trifásicas são 
definidas em relação à potência aparente, 
sendo diretamente proporcionais aos valores 
do cosseno e do seno, respectivamente, do 
ângulo da impedância de carga.

58. A medição de potência trifásica pode 
ser realizada com 3 ou 2 wattímetros, 
entretanto, para utilização de 2 wattímetros, 
é necessário que a carga esteja sempre 
conectada em triângulo.

Sobre os amplificadores operacionais 
(Amp-Op), julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

59. Para que um Amp-Op seja considerado 
ideal, ele deve possuir ganho de malha 
aberta infinito, resistência de entrada infinita 
e resistência de saída nula.

60. Um amplificador de ganho unitário,                 
também chamado de seguidor de tensão, 
deve possuir o resistor de alimentação em 
curto-circuito ou o resistor entre a porta 
inversora e terra deve ser um circuito aberto, 
ou ambas as condições.

Referente ao fator de potência em 
instalações elétricas, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir. 

61. Equipamentos como motores de indução e 
transformadores consomem energia reativa 
indutiva. Para esses equipamentos, o fator 
de potência indutivo é tido como adiantado, 
pois a tensão encontra-se adiantada em 
relação à corrente.

62. Máquinas de solda, grande número 
de motores de pequena potência em 
operação durante longo período e motores 
superdimensionados podem ser causas 
de um baixo fator de potência em uma 
instalação elétrica.

63. O fator de potência deve ser controlado de 
forma que permaneça dentro do limite de 
0,92 indutivo e 0,92 capacitivo.
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A respeito das características dos 
diodos e transistores, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

64. Os diodos de junção são formados pela 
junção de um cristal do tipo p e um cristal do 
tipo n. Nesses diodos, a polarização direta 
se dá pela ligação do terminal negativo 
da fonte ao cristal tipo n e pela ligação do 
terminal positivo da fonte ao cristal do tipo 
p.

65. O efeito de avalanche, que ocorre no caso 
de uma polarização reversa com uma 
tensão de ruptura, refere-se ao aumento 
descontrolado da camada de depleção, 
resultando em uma intensa corrente inversa.

66. Considerando a terceira aproximação de  
um diodo cuja resistência de corpo é de 
0,1 Ω, alimentado por uma fonte de 5,2 V e 
ligado a uma carga de 10,3 Ω, a corrente na 
carga será de 0,5 A. 

67. A conexão de um transistor denominada 
emissor comum é composta por duas 
malhas, sendo uma denominada malha da 
base e a outra malha do coletor. Ambas 
as malhas possuem como ponto comum o 
emissor, ligado ao positivo das fontes de 
alimentação.

68. O ponto quiescente (ponto Q) de um 
transistor, obtido através de sua polarização 
e reta de carga, é formado pela corrente de 
coletor e pela tensão coletor-emissor.

Em relação aos materiais magnéticos, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

69. Os materiais magnéticos moles, também 
denominados ímãs permanentes, possuem 
um alto valor de coercitividade.

70. Um material magnético é dado como 
completamente saturado a partir do 
momento em que o aumento da força 
magnetizante não contribui mais para o 
aumento da densidade do fluxo magnético. 

71. A relação entre a intensidade de campo 
magnético e a densidade de fluxo magnético 
é linear e conhecida como permeabilidade 
magnética cuja unidade de medida é teslas 
por metro.

Considerando as máquinas elétricas, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

72. Os transformadores de energia elétrica 
trifásicos, se projetados para operar em 
50 Hz, não devem ser utilizados em ondas 
trifásicas com frequência de 60 Hz, sob 
risco de ocorrer a saturação do material 
magnético utilizado no núcleo desses 
equipamentos.

73. É possível conectar três transformadores 
monofásicos de iguais características, 
formando um banco trifásico de 
transformadores no qual a potência do 
banco trifásico, normalmente expressa em 
kVA, será de três vezes a potência nominal 
de cada transformador monofásico.

74. Nas máquinas síncronas, a máxima 
transferência de potência ocorre quando o 
ângulo de potência é 90°.

75. As ligações do circuito de campo das 
máquinas CC (corrente contínua) podem 
ser do tipo: excitação independente, série, 
derivação e composta.

Referente aos motores elétricos, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

76. Os motores CA podem ser divididos em 
monofásicos e trifásicos, sendo que os 
trifásicos podem ser subdivididos em 
assíncronos e síncronos.

77. Os capacitores utilizados para a partida de 
motores monofásicos têm como principal 
função permitir maior ângulo de defasagem 
entre as tensões dos enrolamentos principal 
e auxiliar, proporcionando um maior torque 
de partida.

78. O rendimento de um motor de trifásico é 
dado pela relação entre a potência elétrica 
fornecida e a potência mecânica utilizada. 

79. As classes de temperatura para os 
enrolamentos dos motores podem ser: 
classe A (105 °C), classe E (120 °C) e classe 
H (180 °C). 
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A respeito de acionamentos de motores 
elétricos, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

80. Os contatores são os principais elementos 
de comandos eletromecânicos e são 
compostos basicamente por bobina, núcleo 
de ferro, contatos e mola.

81. As principais vantagens dos acionamentos 
por partida direta são baixo custo, acentuada 
queda de tensão, partida rápida, além de 
equipamentos simples e de fácil projeto e 
montagem.

82. Na partida estrela-triângulo, o motor parte 
em estrela com 58% da tensão nominal 
com uma redução da corrente de partida de 
aproximadamente 33% do valor (comparada 
à partida direta), sendo indicada para 
partidas em vazio, sem carga, visto que o 
conjugado de partida é em torno de 20 a 
50% do nominal.

Em relação à Norma Regulamentadora 
N° 10 (NR-10), que trata de Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

83. A sequência dos procedimentos para 
desenergização de instalações elétricas 
deve ser, nesta ordem: seccionamento, 
impedimento de reenergização, 
constatação de ausência de tensão, 
instalação de aterramento temporário, 
instalação da sinalização de impedimento 
de reenergização e, finalmente, a proteção 
dos elementos energizados existentes na 
zona controlada.

84. Os serviços em instalações elétricas 
energizadas em AT (alta tensão), bem como 
aqueles executados no Sistema Elétrico 
de Potência (SEP), podem ser realizados 
individualmente, desde que sejam 
autorizados por profissional habilitado e 
autorizado.

85. É considerado profissional capacitado todo 
o trabalhador que atenda, simultaneamente, 
as condições a seguir: receba capacitação 
sob orientação e responsabilidade de 
profissional habilitado e autorizado e 
trabalhe sob a responsabilidade de 
profissional habilitado e autorizado.



R A S C U N H O


