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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Assim como as tecnologias móveis anteriores, as redes 5G dependem de sinais transportados por ondas de rádio - 1 

parte do espectro eletromagnético - transmitidas entre uma antena e o seu telefone celular. 2 

Estamos cercados o tempo todo de radiação eletromagnética - provenientes de sinais de rádio e televisão, assim 3 

como de uma série de tecnologias, incluindo smartphones, e de fontes naturais, como a luz solar. 4 

O 5G usa ondas de frequência mais altas do que as redes móveis anteriores, permitindo que mais dispositivos tenham 5 

acesso à internet ao mesmo tempo e numa velocidade mais rápida. 6 

Essas ondas percorrem distâncias mais curtas pelos espaços urbanos, de modo que as redes 5G exigem mais antenas 7 

transmissoras do que as tecnologias anteriores, posicionadas mais perto do nível do solo. 8 

A radiação eletromagnética usada por todas as tecnologias de telefonia móvel levou algumas pessoas a se 9 

preocuparem com o eventual aumento dos riscos à saúde, incluindo certos tipos de câncer. 10 

Em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que "não foi constatado nenhum efeito adverso à saúde 11 

causado pelo uso de telefones celulares". 12 

No entanto, a OMS junto à Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, na sigla em inglês) 13 

classificaram toda radiação de radiofrequência (da qual os sinais de celular fazem parte) como "possivelmente cancerígena". 14 

Ela foi inserida nesta categoria porque "há evidências que não chegam a ser conclusivas de que a exposição pode 15 

causar câncer em seres humanos". 16 

Comer legumes em conserva e usar talco em pó, por exemplo, é classificado com o mesmo nível de risco. Já a 17 

ingestão de bebidas alcoólicas e o consumo de carnes processadas é colocado numa categoria de risco maior. 18 

Um relatório de toxicologia divulgado em 2018 pelo Departamento de Saúde dos EUA, citado por aqueles que têm 19 

receio em relação à nova tecnologia, mostrou que ratos machos expostos a altas doses de radiação de radiofrequência 20 

desenvolveram um tipo de tumor cancerígeno no coração. 21 

Para este estudo, o corpo dos ratos foi exposto à radiação de telefones celulares durante nove horas por dia todos os 22 

dias durante dois anos, mesmo antes de nascerem. 23 

Não foi identificada nenhuma associação com o câncer no caso das fêmeas ou camundongos analisados. E foi 24 

constatado, inclusive, que os ratos expostos à radiação viveram mais tempo que os do grupo controle. 25 

Um cientista que participou da pesquisa afirmou que "a exposição usada nos estudos não pode ser comparada 26 

diretamente à exposição que os seres humanos são submetidos quando usam telefone celular", mesmo em relação a quem 27 

usa muito. 28 

Frank De Vocht, que oferece consultoria ao governo sobre segurança de telefonia celular, diz que "embora algumas 29 

pesquisas sugiram uma possibilidade estatística de aumentar os riscos de câncer para quem usa muito (celular), até agora a 30 

evidência de uma relação causal não é suficientemente convincente para sugerir a necessidade de uma ação preventiva". 31 

Há, no entanto, um grupo de médicos e cientistas que escreveram para a União Europeia pedindo a suspensão do 32 

lançamento da rede 5G. 33 
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A banda de onda de rádio - usada em redes de telefonia celular - não é ionizante, "o que significa que não tem energia 34 

suficiente para separar o DNA e causar danos celulares", afirma o pesquisador David Robert Grimes, especializado em 35 

câncer. 36 

Nos níveis mais altos do espectro eletromagnético - ou seja, muito acima das frequências usadas pelos telefones 37 

celulares - há riscos claros de exposição prolongada à saúde. 38 

Os raios ultravioletas do Sol se enquadram nessa categoria prejudicial à saúde e podem levar, por exemplo, ao câncer 39 

de pele. 40 

Há limites rigorosos para exposição a níveis de radiação de energia ainda mais altos - como os exames de raios-X e 41 

raios gama -, que podem provocar efeitos nocivos no corpo humano. 42 

"As pessoas estão compreensivelmente preocupadas com a possibilidade de elevar o risco de câncer, mas é crucial 43 

observar que as ondas de rádio são muito menos fortes do que a luz a que estamos expostos todos os dias", diz Grimes. 44 

"Não há evidência confiável", diz ele, "de que os telefones celulares ou redes sem fio causem problemas de saúde." 45 

A tecnologia 5G exige uma série de estações-base novas - ou seja, de antenas que transmitem e recebem sinais de 46 

telefones celulares. 47 

Mas, uma vez que sejam instalados mais transmissores, essencialmente, cada um pode operar com níveis de energia 48 

mais baixos do que a tecnologia 4G, o que significa que o nível de exposição à radiação das antenas de 5G será menor. 49 

As diretrizes do governo do Reino Unido sobre as estações-base de telefonia móvel preveem que os campos de 50 

radiofrequência em locais normalmente acessíveis ao público são bem inferiores aos níveis recomendados. 51 

Parte do espectro 5G permitido pelas diretrizes internacionais está dentro da faixa de micro-ondas. 52 

As micro-ondas geram calor nos objetos pelos quais passam. 53 

No entanto, nos níveis utilizados pelo 5G (e tecnologias móveis anteriores), os efeitos do aquecimento não são 54 

prejudiciais, explica o professor Rodney Croft, consultor da Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não 55 

Ionizante (ICNIRP, na sigla em inglês). 56 

"O nível máximo de radiofrequência que alguém pode ser exposto pelo 5G (ou qualquer outro sinal em áreas 57 

comunitárias em geral) é tão pequeno que nenhum aumento de temperatura foi observado até agora." 58 

FONTE: https://www.bbc.com/portuguese/geral-48987729 59 

 

 
 

01) Segundo o texto, 

 

(A) A tecnologia 5G representa perigo à saúde das pessoas 

em de que suas ondas percorrerem maiores distâncias 

em menor espaço de tempo. 

(B) Os telefones 5G empregam frequências muito mais 

altas, e essas ondas de rádio têm menos sucesso em 

provocar efeitos corpos de humanos dado o baixo nível 

de energia em que opera. 

(C) Um estudo recente, feito com ratos, concluiu com 

segurança, a existência de  relação entre câncer  e 

radiação do celular. 

(D) O risco de desenvolver câncer devido ao uso de celular 

é elevado porque este aparelho utiliza um tipo de 

radiação com energia muito fraca, conhecida como 

radiação não-ionizante. 

02)  

 

1. “A radiação eletromagnética (...) levou algumas 

pessoas” (L.9). 

2. “a OMS junto à Agência Internacional de Pesquisa 

sobre o Câncer (...)classificaram toda radiação de 

radiofrequência” (L.13/14). 

3. “Comer legumes” (L.17). 

 

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser 

substituídos, respectivamente, por 

(A) as / na / los. 

(B) lhes / a / os. 

(C) as / lhe / los. 

(D) lhes / a / los. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-48987729
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03) A progressão semântica da tese que está sendo 

defendida no texto ocorre por meio dos elementos 

coesivos sobre os quais está correto apenas o que se 

afirma em 

 

(A) A expressão “Já” (L.17) introduz, no contexto, uma 

informação que contradiz a anterior, com a finalidade 

de mostrar  que somente a ingestão de bebidas 

alcoólicas é potencialmente cancerígena. 

(B) A preposição “Para” (L.32) indica finalidade, tendo 

em vista objetivar que a União Europeia cancelasse o 

lançamento da rede 5G. 

(C) O conectivo “No entanto” (L.32) liga a declaração que 

introduz à oração anterior com a qual estabelece uma 

relação de restrição. 

(D) A expressão “do que” (L.5) possui valor de locução 

conjuntiva e dá prosseguimento ao assunto tratado por 

meio da comparação estabelecida com a oração 

anterior introdução uma oração com a elipse do verbo 

“usar”. 

 

04) A análise das afirmações em relação aos termos em 

destaque permite afirmar que a única informação sem 

justificativa plausível é a que se faz na alternativa 

 

(A) O termo “de radiação eletromagnética” (L.3) exerce a 

mesma função sintática que “de bebidas alcoólicas” 

(L.18). 

(B) O pronome “nenhuma” (L.24) equivale a qualquer e, 

se colocado posposto ao substantivo com o qual se 

relaciona, altera o sentido da frase. 

(C) A palavra “limites” (L.41), se houver a substituição do 

verbo haver pelo verbo existir muda de função 

sintática. 

(D) A palavra relacional "ou" (L.57) indica  exclusão, 

nesse caso. 

 

05) A oração “que nenhum aumento de temperatura foi 

observado até agora” (L.58), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) consequência. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

 

 

 

 

 

 

06) Há predicado verbal em 

 

(A) “a evidência de uma relação causal não é 

suficientemente convincente” (L.30/31). 

(B)  “os efeitos do aquecimento não são prejudiciais” 

(L.54/55). 

(C) “alguém pode ser exposto pelo 5G” (L.57). 

(D) “O nível máximo de radiofrequência  (...) é tão 

pequeno” (L.57/58). 

 

07) Exerce a mesma função sintática que o termo “de 

telefonia” (L.9) a expressão 

 

(A) “de sinais” (L.3). 

(B) “de câncer” (L.10). 

(C) “de carnes” (L.18). 

(D) “do lançamento” (L.32/33). 

 

08) Os termos “de modo que” (L.7) e “mas” (L.43) 

expressam, respectivamente, ideias de  

 

(A) consequência e oposição. 

(B) explicação e concessão.  

(C) causa e adversidade. 

(D) conclusão e ressalva. 

 

09) O termo coesivo que apresenta uma ideia de concessão 

é o  transcrito na alternativa 
 

(A)  “No entanto” (L.13). 

(B)  “porque” (L.15). 

(C) “embora” (L.29). 

(D) “do que” (L.44). 

 

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “participou” (L.26) e a composta em 

 

(A) tivesse participado. 

(B) tem participado. 

(C) tinha participado. 

(D) terá participado. 

 

11) A ação expressa pela forma verbal transcrita à 

esquerda que está corretamente indicada é 
 

(A) “tenham” (L.5) - hipotética no presente. 

(B) “levou” (L.9) - habitual no passado. 

(C) “viveram” (L.25) – não concluída no passado. 

(D) “podem levar” (L.39) – certa no futuro. 
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12) Tendo como referencial a norma-padrão da língua 

portuguesa, é correto afirmar: 

 

(A) O uso dos parênteses,  em “(e tecnologias móveis 

anteriores)” (L.54), é facultativo, embora a sua 

ausência modifique o sentido da oração. 

(B) A expressão “ou seja” (L.37) introduz uma retificação 

em relação à afirmação anterior. 

(C) Os vocábulos “distâncias” (L.7) e “móveis” (L.54) são 

acentuados por diferentes razões. 

(D) As aspas, presentes em ‘"O nível máximo de 

radiofrequência que alguém pode ser exposto pelo 5G 

(ou qualquer outro sinal em áreas comunitárias em 

geral) é tão pequeno que nenhum aumento de 

temperatura foi observado até agora.”’ (L.57/58)), tem 

como objetivo explicitar uma enunciação que não 

pertence à voz do articulista. 

 

13) A oração “mesmo antes de nascerem.” (L.23), sem 

prejudicar o seu sentido original, pode ser assim 

reescrita 

 

(A) Apesar de que antes nasceram. 

(B) Embora antes de que nasçam. 

(C) Ainda antes de que nascessem. 

(D) posto que antes nasciam. 

 

14) Transpondo a oração “Ela foi inserida nesta 

categoria” para a voz passiva, obtém-se a seguinte 

forma verbal 

 

(A) Inseriu 

(B) Inseriram. 

(C) Inserisse. 

(D) Inseria 

 

15) No texto,  

 

(A) Os vocábulos “que” e “que”, em “aqueles que têm 

receio em relação à nova tecnologia, mostrou que ratos 

machos” (L.19/20), pertencem à mesma classe 

morfológica. 

(B) Na palavra “humanos” (L.16), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O termo “efeito” (L.11) funciona sintaticamente como 

objeto direto. 

(D) O vocábulo “associação” (L.24) tem valor sintático de 

sujeito. 
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16) Rodrigo foi no shopping e comprou 5 camisetas e pagou R$ 150,00. Quanto Rodrigo gastaria se comprasse 8 camisetas do 

mesmo modelo e valor? 

 

(A) R$ 175,00 

(B) R$ 190,00 

(C) R$ 220,00 

(D) R$ 240,00 

 

17) Em um baile de formatura, temos 5 (Homens) e 6 (Mulheres), quantos números de casais diferentes podem ser formados? 

 

(A) 11 Casais 

(B) 25 Casais 

(C) 30 Casais 

(D) 36 Casais 

 

18) Se 1.000 pratos de plásticos custam R$ 4.700,00. Quanto custa 1.350 pratos de plástico?   

 

(A) R$ 6.345,00 

(B) R$ 6.050,00 

(C) R$ 7.050,00 

(D) R$ 13.500,00 

 

19) Renata foi a feira com R$ 50,00. Comprou 1 dúzia de bananas por R$ 8,00, 1,5 kg de tomate por R$ 15,00 e 1 unidade de 

melancia por R$ 9,00. Quanto reais sobrou da feira de Renata? 

 

(A) R$ 36,00 

(B) R$ 35,00 

(C) R$ 18,00 

(D) R$ 09,00 

 

20) Em uma festa foram 150 convidados para 3.450 docinhos. Quantos docinhos eram por convidados? 

 

(A) 15  

(B) 20  

(C) 23 

(D) 25 

 

 

 

 

 
  

 

MATEMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Para a medição de qual grandeza elétrica, o 

instrumento utilizado deve ser ligado em paralelo e em 

série ao componente do circuito? 

 

(A) Corrente Elétrica. 

(B) Tensão Elétrica. 

(C) Potência Elétrica. 

(D) Resistência Elétrica. 

 

22) Das técnicas de emendas em condutores utilizadas em 

instalações elétricas, a respeito da emenda em 

derivação, podemos afirmar que: 

 

(A) Devem ser feitas entre condutores de mesma bitola. 

(B) Tem a finalidade de aumentar seu comprimento. 

(C) Não deve ser utilizada para ramificar os condutores 

(D) Podem ser executadas entre condutores de bitolas 

diferentes. 

 

23) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 

seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. Em instalações que contenham diversas cargas (ativas 

e reativas) a potência total deve ser especificada pela 

potência aparente que é o produto da tensão pela 

corrente do circuito. 

II. Existem cargas que são puramente resistivas tais como 

motores, transformadores, etc. Estas cargas são 

chamadas cargas resistivas e necessitam além da 

potência ativa, a potência reativa, necessária para 

estabelecer o campo magnético que faz o motor 

funcionar. 

III. Quando a carga alimentada não é uma carga 

puramente resistiva, (ferro de passar roupas, chuveiro, 

etc.) dizemos que a potência é uma potência ativa, ou 

seja, toda a energia elétrica é convertida em trabalho. 

 

(A) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(B) Somente a afirmação I e II são verdadeiras. 

(C) Somente a afirmação II e III são verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

24) A grande maioria dos materiais conhecidos se encaixa 

em um destes dois grupos: condutor elétrico ou 

isolante elétrico. Há, contudo, certos materiais que não 

se enquadram bem em nenhuma dessas suas 

categorias, mas sim em um grupo intermediário, por 

exemplo: 

 

(A) A baquelite. 

(B) O silício. 

(C) A porcelana. 

(D) A prata. 

 

25) A Eletrostática é a parte da área da eletricidade que 

estuda as cargas elétricas sem movimento, ou seja, em 

estado de repouso. De acordo com esse estudo não é 

correto afirmar que: 

 

(A) Quando eletrizamos um condutor, a carga elétrica se 

distribui por toda a sua superfície externa. Em um 

isolante, as cargas adquiridas permanecem na região 

em que foram obtidas. 

(B) Nos condutores dielétricos, os elétrons estão 

fortemente presos ao núcleo do átomo e dificilmente 

serão dele arrancados, como na borracha, na madeira, 

no papel, na água pura, nos tecidos, etc.  

(C) A carga elétrica do elétron (ou do próton) constitui a 

quantidade fundamental de carga elétrica, ou seja, a 

menor quantidade de carga elétrica que pode existir, 

também denominada carga elementar. 

(D) Se ligarmos um condutor eletrizado à Terra, por meio 

de um fio condutor, a carga em excesso do condutor 

“escoa” para a Terra, o que significa dizer que, se o 

condutor estiver inicialmente carregado 

negativamente, elétrons se transferem da Terra para o 

condutor. 

 

26) Chama-se serie triboelétrica a relação ordenada de 

substâncias em que, ao atritarmos duas delas, a que 

figura antes se eletriza positivamente, e a que figura 

depois, negativamente. Sendo assim, com qual dos 

materiais abaixo se atritarmos um isopor, ele ficará 

carregado negativamente? 

 

(A) Teflon 

(B) Silicone 

(C) Vidro 

(D) PVC 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) O campo elétrico é uma grandeza vetorial que mede o 

módulo da força elétrica por unidade de carga em cada 

ponto do espaço ao redor de uma carga elétrica. O 

Dipolo Elétrico é: 

 

(A) Um sistema de duas cargas iguais, mas de intensidade 

diferente, separadas por uma distância finita. 

(B) Um sistema de duas cargas oposta, mas de mesma 

intensidade, separadas por uma distância finita. 

(C) Um sistema de duas cargas oposta e de intensidade 

diferente, separadas por uma distância finita. 

(D) Um sistema de duas cargas iguais e de mesma 

intensidade, separadas por uma distância finita. 

 

28) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida marque 

a alternativa correta: 

 

(   )  Entende-se por intensidade de tensão elétrica a 

quantidade de elétrons que fluem através de um 

condutor durante um certo intervalo de tempo. 

(   ) No caso dos curtos-circuitos, ocorre uma 

elevação gradual em intensidade da corrente 

elétrica, enquanto que na ocasião das 

sobrecorrentes a corrente elétrica assume 

valores altíssimos instantaneamente. 

(   ) A tensão alternada é variável em relação ao 

tempo na polaridade, porém, não na sua 

intensidade. 

(   ) As fontes geradoras utilizadas pelas indústrias 

de energia elétrica são fontes de energia 

alternada, enquanto a fonte mais utilizada para 

fornecimento de tensão continua é a bateria e os 

retificadores. 

 

(A) (F); (F); (F); (V) 

(B) (V); (V); (V); (V) 

(C) (F); (F); (F); (F) 

(D) (F); (V); (F); (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) Assinale a alternativa que está correta quanto à 

utilização do voltímetro e do amperímetro: 

 

(A) Caso o voltímetro tenha polaridade, o lado (+) do 

mesmo deve ser ligado ao polo negativo da fonte e o 

lado (-) do aparelho com o positivo da fonte. 

(B) Tanto no amperímetro como no voltímetro, deve-se 

procurar utilizar uma escala, onde a leitura da medida 

efetuada seja o menos próximo possível do meio da 

mesma. 

(C) O ajuste de zero do voltímetro deve ser feito sempre 

que for necessário com ausência de corrente. 

(D) Na utilização dos amperímetros, deve-se obedecer à 

polaridade do aparelho, se o mesmo for polarizado. O 

polo positivo (+) do amperímetro ligado ao polo 

positivo da fonte e o polo negativo (-) ao polo negativo 

do circuito. 

 

30) Dos materiais listados abaixo, o que apresenta menor 

resistividade elétrica é: 

 

(A) O cobre. 

(B) O grafite. 

(C) A prata. 

(D) O alumínio. 

 

31) Nos circuitos elétricos, os valores da tensão, corrente 

e resistência estão proporcionalmente relacionados 

entre si por uma lei fundamental da eletricidade, 

denominada Lei de Ohm, ou seja: 

 

(A) Um aumento da resistência elétrica do circuito implica 

também no aumento da corrente. 

(B) A intensidade da corrente elétrica é diretamente 

proporcional ao valor da tensão a plicada, desde que o 

valor da resistência do circuito não seja constante. 

(C) Um aumento de valor da tensão elétrica aplicada, 

implicará na diminuição da corrente. 

(D) A intensidade da corrente é inversamente proporcional 

à resistência, desde que o valor da tensão aplicada seja 

mantido constante no circuito. 

 

32) Magnetismo pode ser definido como sendo a 

propriedade que certos corpos possuem de atraírem 

materiais ferrosos. São materiais ferromagnéticos: 
  

(A) Alumínio; Níquel; Ferro. 

(B) Níquel; Ferro; Cobalto. 

(C) Ferro; Alumínio; Cobalto. 

(D) Cobalto; Alumínio; Níquel; Ferro. 
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33) O capacitor é um componente que armazena cargas 

elétricas num campo elétrico, acumulando um 

desequilíbrio interno de carga elétrica. Colocando-se 

um capacitor em paralelo com uma bobina, podemos 

concluir que: 

 

(A) Utiliza-se o capacitor para melhorar o fator de 

potência. 

(B) O capacitor atua no mesmo sentido da bobina. 

(C) Instalando um capacitor, ele age junto à bobina, 

fazendo aumentar as potências aparente e reativa 

(D) Instalando um capacitor, ele conserva o valor da 

potência ativa e consequentemente aumentando a 

potência total. 

 

34) Dizemos que um circuito elétrico está ligado em 

estrela, quando: 

 

(A) As cargas estão ligadas entre fase e fase, em um 

circuito trifásico. 

(B) As cargas estão ligadas entre fase e fase, em um 

circuito monofásico. 

(C) As cargas estão ligadas entre fase e neutro e um 

circuito monofásico. 

(D) As cargas estão ligadas entre fase e neutro e um 

circuito trifásico. 

 

35) O choque elétrico nada mais é do que a passagem de 

corrente elétrica pelo corpo humano, dessa forma o 

corpo passa a ser o condutor de eletricidade nesse 

momento. Porém nem todo choque elétrico vai causar 

o mesmo dano no corpo humano, pois há várias fontes 

de energia, várias formas de se levar uma descarga 

elétrica, e sendo assim o grau de perigo e dano causado 

no corpo humano, dentre outros, vai depender do 

seguinte fator: 
 

(A) Intensidade da potência elétrica. 

(B) Tempo de contato com a tensão elétrica. 

(C) Área de contato com área energizada. 

(D) Tipo de circuito elétrico, se contínuo ou alternado. 
 

36) O corpo humano começa a perceber a passagem da 

corrente elétrica somente se essa estiver acima de certa 

intensidade. Então, qual a intensidade de corrente 

elétrica pode levar uma pessoa a óbito: 
 

(A) Entre 1 mA e 10mA 

(B) Entre 10 mA e 3A 

(C) Entre 0,1 mA e 1A 

(D) Entre 0,3 mA e 10mA 

37) Existem diferentes tipos de para-raios. Os mais 

utilizados no Brasil é o de Franklin, composto por uma 

haste metálica onde ficam os captadores e um cabo de 

condução que vai até o solo e a energia da descarga 

elétrica é: 

 

(A) Isolada por meio de isolamento. 

(B) Conservada por meio de capacitores. 

(C) Dissipada por meio de aterramento. 

(D) Conservada por meio de baterias eletrolíticas. 

 

38) Ao partir um imã em forma de uma barra retangular 

em quatro pedaços, obteremos: 

 

(A) Quatro imãs, cada um com seu polo norte e sul. 

(B) Quatro imãs, com apenas os dois polos, o norte e sul 

da barra original. 

(C) Quatro imãs, dois com polo norte e dois com polo sul. 

(D) Quatro imãs, desmagnetizados. 

 

39) As baterias funcionam como uma pilha convencional, 

ou seja, dentro do dispositivo ocorre: 

 

(A) Eletrização por meio de indução, obtendo assim, a 

energia elétrica. 

(B) A ação de um campo magnético, gerando a produção 

de corrente elétrica. 

(C) Uma força eletromagnética induzida, produzindo a 

corrente elétrica. 

(D) Uma reação de oxidação e outra de redução, o que gera 

produção de corrente elétrica. 

 

40) Entre as resistências de um condutor e suas dimensões 

existem as duas relações seguintes. Uma delas é: 

 

(A) A resistência elétrica de um condutor homogêneo é 

sempre igual ao dobro do seu comprimento. 

(B) A resistência elétrica de um condutor homogêneo é 

proporcional a densidade do seu material. 

(C) A resistência elétrica de um condutor homogêneo é 

menor ou maior de acordo com a sua temperatura. 

(D) A resistência elétrica de um condutor homogêneo é 

inversamente proporcional à área de sua secção 

transversal. 
 

 


