
Caderno de Prova

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 60 (sessenta) itens, ordenados de 1 a 60, 
com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, 
não use chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta 
azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser 
rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a 
sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas 
a partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. 
Após a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a 
aposição em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 30 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2013 poderá implicar na anu-
lação da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito oficial, que 
estará disponível no site www.ibeg.org.br ou www.ibegconcursos.com.br.

Desejamos sucesso!
Coordenação Geral do Concurso Público

Técnico ind. em eleTroTécnica
ediTal de aberTura do concurso Público

saneago - go no 01/2013
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LÍNGUA PORTUGUESA   
_____________________________________________

O fragmento a seguir, extraído do texto “Cora Coralina, de Goiás”, 
da autoria de Carlos Drummond de Andrade, foi publicado no “Ca-
derno B” do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, em 27 de dezembro 
de 1980. Leia-o com atenção para responder às questões de 01 a 
05.

Texto I - Cora Coralina, de Goiás

 Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher 
que vive em Goiás: Cora Coralina.
    Cora Coralina, tão gostoso pronunciar esse nome, que 
começa aberto em rosa e depois desliza pelas entranhas do mar, 
surdinando música de sereias antigas e de Dona Janaína moderna.
    Cora Coralina, para mim a pessoa mais importante de 
Goiás, mais do que o governador, as excelências, os homens ricos 
e influentes do Estado. Entretanto, uma velhinha sem posses, rica 
apenas de sua poesia, de sua invenção, e identificada com a vida 
como é, por exemplo, uma estrada.
    Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho 
e o atual, passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é 
simples, mas abrange a realidade vária. 

Disponível em: <http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?imagepopup=57/20111027-Cora-
coralina.JPG&width=687&height=931&imagetext=Clique+aqui+para+ler+na+%EDntegra%21> 

Acesso em: 23 nov. 2013, com adaptações.

Questão 01. Com base nas informações do texto e na linguagem 
utilizada por seu autor, marque a alternativa correta.

(a) No 1º parágrafo, a linguagem conotativa foi utilizada para definir 
o nome de Cora Coralina.

(b) No 2º parágrafo, no qual predomina a linguagem conotativa, 
o autor descreve, do ponto de vista da sonoridade, o nome “Cora 
Coralina”.

(c) No 3º parágrafo, o autor faz uso exclusivamente da linguagem 
denotativa para justificar a importância que Cora Coralina tem para 
ele.

(d) No 4º parágrafo, prevalece a linguagem denotativa, que foi utili-
zada para fazer referência à simplicidade temática da obra de Cora 
Coralina.

(e) Apenas o 1º parágrafo faz uso simultâneo das linguagens deno-
tativa e conotativa.

Questão 02. A respeito do emprego dos pronomes “Este” (1º pará-
grafo) e “esse” (2º parágrafo) como elementos de coesão, marque 
a alternativa correta considerando a norma padrão da língua por-
tuguesa.

(a) “Este” foi empregado intencionalmente de modo incorreto, já 
que a sua função é retomar termos.

(b) “esse” foi empregado intencionalmente de forma indevida, já 
que deve ser utilizado para antecipar termos.

(c) “Este” e “esse” foram empregados corretamente.

(d) O emprego de “Este” no lugar de “esse” é facultativo.

(e) “esse” pode ser utilizado no lugar de “Este”, mas “Este” não 
pode substituir “esse”.

Questão 03. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa 
e as questões morfossintáticas referentes ao texto, marque a alter-
nativa correta.

(a) Se, no lugar do trecho “Este nome não inventei”, o autor empre-
gasse Não inventei este nome, seria obrigatório o uso da vírgula 
entre o verbo e o seu complemento.

(b) Na passagem “é de uma mulher que vive em Goiás”, o vocábulo 
destacado poderia ser substituído por na qual.

(c) No período “Cora Coralina, tão gostoso pronunciar esse nome, 
que começa aberto em rosa”, a exclusão da 2ª vírgula é facultativa, 
pois não acarretaria qualquer tipo de alteração no texto.

(d) Em “tão gostoso pronunciar esse nome, que começa aberto em 
rosa”, o vocábulo em destaque poderia ser substituído por onde.

(e) Se fosse necessária a substituição por um pronome oblí-
quo do termo destacado, em “surdinando música de sereias an-
tigas e de Dona Janaína moderna.”, a nova redação deveria ser                       
surdinando-a.

Questão 04. Em “Cora Coralina, para mim a pessoa mais importan-
te de Goiás”, o autor deixa explícito, por meio da expressão “para 
mim”, o seu envolvimento pessoal com o assunto em questão, o 
que torna evidente o uso da seguinte função da linguagem

(a) Poética.

(b) Referencial.

(c) Metalinguística.

(d) Emotiva ou expressiva.

(e) Apelativa ou conativa.

Questão 05. No 3º parágrafo, a conjunção “Entretanto” foi empre-
gada para introduzir um segmento que:

(a) Apresenta uma explicação para a mensagem contida no ante-
rior.

(b) Quebra a expectativa gerada pelo conteúdo apresentado no 
anterior.

(c) Contém uma conclusão a respeito do 1º segmento.

(d) Reforça a ideia apresentada anteriormente.

(e) Apresenta uma consequência lógica do que é declarado ante-
riormente.

Leia com atenção o texto seguinte para responder às questões de 
06 a 10.

Texto II - A Economia de Goiás

 Localizado na região Centro-Oeste, na qual a atividade 
agropecuária tem grande destaque, Goiás apresenta extensas áre-
as de pastagens e lavouras. Quase metade do território goiano é 
formada por latifúndios rurais, ou seja, propriedades com mais de 
mil hectares.
    Em 2008, a contribuição de Goiás para o Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro foi de 2,5% e, no âmbito regional, sua partici-
pação foi de 27,6%. (...)
    Goiás é um dos maiores produtores de tomate, milho e 
soja do Brasil. Responsável por 33% da produção nacional de sor-
go, é o principal produtor desse grão no país. Outros cultivos im-
portantes são: algodão, cana-de-açúcar, café, arroz, feijão, trigo e 
alho.
    A pecuária, por sua vez, está em constante expansão. 
O estado possui, atualmente, o terceiro maior rebanho bovino do 
país. O aspecto negativo com relação à agropecuária é que ela é a 
principal atividade responsável pela destruição do bioma Cerrado, 
visto que desencadeia constantes desmatamentos e degradação 
do solo.

Por Wagner de Cerqueira e Francisco. Disponível em:< http://www.brasilescola.com/brasil/a-
-economia-goias.htm> Acesso em: 18 nov. 2013, com adaptações.
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Questão 06. Considerando a leitura compreensiva do texto e as 
relações entre as partes que o compõem, pode-se dizer que

(a) Pelo menos 50% do território de Goiás é formado por latifúndios 
rurais.

(b) Latifúndios rurais são, de acordo com o texto, propriedades com 
mais de mil hectares.

(c) Em 2008, a contribuição de Goiás para o Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro foi de 2,5% e, no âmbito do próprio estado, sua 
participação foi de 27,6%.

(d) Goiás é o estado brasileiro que mais produz tomate, milho e 
soja.

(e) A produção de sorgo em Goiás corresponde a 33% do que é 
cultivado pela agricultura goiana.

Questão 07. No trecho “Goiás é um dos maiores produtores de 
tomate, milho e soja do Brasil. Responsável por 33% da produção 
nacional de sorgo, é o principal produtor desse grão no país.”, o 
autor, para retomar “Goiás” no 2º período e evitar a repetição des-
necessária de tal termo, utilizou-se do seguinte recurso de coesão:

(a) A indeterminação do sujeito.

(b) A apresentação de um sinônimo para o termo retomado.

(c) A substituição do termo por um pronome pessoal.

(d) A elipse do sujeito.

(e) A substituição do termo retomado por um pronome demonstra-
tivo.

Questão 08. De acordo com o período “O estado possui, atual-
mente, o terceiro maior rebanho bovino do país.”, é possível afirmar 
que:

(a) Na criação de bovinos, Goiás é superado em quantidade por 
apenas dois estados brasileiros.

(b) Na criação de bovinos, Goiás é superado em qualidade por ape-
nas dois estados brasileiros.

(c) A qualidade do rebanho bovino de Goiás é a terceira melhor do 
país.

(d) O 3º melhor rebanho bovino do país é o goiano.

(e) O rebanho bovino de Goiás é o 3º do Brasil em quantidade e 
qualidade.

Questão 09. Considerando as relações sintáticas entre os termos 
da oração “ela é a principal atividade responsável pela destruição 
do bioma Cerrado”, marque a alternativa correta.

(a) “é” é verbo transitivo direto.

(b) “a principal atividade responsável” é objeto direto.

(c) “pela destruição do bioma Cerrado” é objeto indireto.

(d) “do bioma Cerrado” é adjunto adverbial de lugar.

(e) O predicado é nominal.

Questão 10. No período “ela é a principal atividade responsável 
pela destruição do bioma Cerrado, visto que desencadeia constan-
tes desmatamentos e degradação do solo.”, a expressão em des-
taque estabelece a coesão entre as duas orações que o compõem. 
Sendo assim, poderia ser substituída, sem comprometer a relação 

de sentido do texto original, pela conjunção ou locução conjuntiva:

(a) No entanto.

(b) Quando.

(c) Já que.

(d) Ou.

(e) Apesar de que.

MATEMÁTICA
_____________________________________________

Questão 11. Se a interseção das duas retas r, s, sendo a reta     
r:2x+4y=16–a, e a reta s: -3x+2y=14–b  é o ponto dado pelas coor-
denadas (2,3). Então podemos afirmar que:

(a) a > b

(b) b + a = 10

(c) a = b  

(d)  a < b     

(e) b – a = 10

Questão 12. Considere a expressão algébrica E=n2-2n+1, e F= 
n-1, onde n é um número natural diferente de 1. Determine  relação 
existente entre T e E, sabendo-se  que:

(a) T = E2

(b) E = T + 1

(c) T = E-1

(d) E = T2     

(e) T2+ 1 = E
 
Questão 13. Seja f:R-> R, definida por: f(x)=|x+1| se x<-3; f(x)=|-x+1| 
se -3≤x≤1; f(x)=|x|-3 se x>1. Considere m=[ f(-4)+f(-2-f(6)]. O valor 
de f(m) é:

(a)  2

(b) -1

(c) -3

(d)  1   

(e)  6

Questão 14. A respeito da equação x2/16-(3x-8)/8=(- y2 + 8y)/16  
podemos afirmar que:

(a) É uma elipse que corta o eixo dos y no ponto (3,0) e o eixo dos 
x no ponto (0,4).

(b) É uma parábola que corta o eixo dos y no ponto (0,4)

(c) é uma circunferência que é tangente ao eixo dos y no ponto 
(0,4).

(d) É uma parábola que não corta o eixo dos x
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(e) É uma hipérbole de que corta o eixo dos y no ponto ( 0,1)

Questão 15. João participou de um TORNEIO DE FLEXA AO 
ALVO. No final deste torneio foi apresentado a ele a tabela abaixo 
com sua pontuação. Calcule os pontos que estão faltando nas eta-
pas, 2,3,5,6 e 7. Determine o total de ponto que João obteve neste 
torneio.

LEITURA DA TABELA 
 
 a) 7 etapas do torneio;  
 b) Total de tiros executados  em cada etapa pelo João;
 c) Total de pontos alcançados em cada etapa por ele 
(joão).;

Complete a tabela e calcule a quantidade de pontos que o atirador 
fez nas 7 etapas, sabendo-se que a relação matemática entre eta-
pas e pontos é uma função do primeiro grau.

Etapas 1 2 3 4 5 6 7

Tiros 2 3 4 5 6 7 8

Pontos 5 11

(a) 97 

(b) 67

(c) 77

(d) 79 

(e) 33

Questão 16. O polinômio P(x) é completo e divisível por Q(x)=x–1. 
Determine a relação existente entre T e K. 

Sabendo-se que: P(x) = x20+4x19+7x18+...+K–R.

(a) R=210K

(b) R=90-K

(c) R=210+K

(d) R=590+K         

(e) R=210–K 

INFORMÁTICA
_____________________________________________

Questão 17. A informática tem sido amplamente utilizada no co-
tidiano administrativo e técnico da Administração Pública. O uso 
da Tecnologia da Informação acelera procedimentos burocráticos 
e operacionais, além de possibilitar transparência na prestação de 
informações. Nesse contexto, assinale a única alternativa correta.

(a) Por meio de sistemas informatizados é possível realizar o moni-
toramento e controle do fluxo de água de uma residência, mas não 
de um condomínio residencial.

(b) Há computadores nos lares brasileiros há mais de 5 décadas, 
razão da revolução tecnológica que ocorre hoje no Brasil.

(c) A utilização de planilhas eletrônicas para o acompanhamento 
financeiro de grandes corporações é uma boa prática amplamente 
incentivada.

(d) Não há compatibilidade entre arquivos gerados pelos editores 
de texto Word 2003 e BrOffice.

(e) Há oferta gratuita de aplicativos especialistas em comunicação.

Questão 18. A evolução tecnológica permitiu a miniaturização de 
diversos equipamentos, como computadores e telefones. Nesse, 
contexto assinale a alternativa correta.

(a) A utilização de pen drives é restrita para arquivamento e trans-
porte de arquivos de texto (.doc e .odt) e imagens de uso profissio-
nal (.jpg, .png e .gif).

(b) Computadores do tipo All-in-One têm embutidos em sua estru-
tura monitor, todos os componentes do gabinete, mouse, teclado, 
impressora e scanner.

(c) Impressoras a laser se diferenciam das impressoras a jato de 
tinta por utilizar pó ao invés de líquido para impressão.

(d) O uso de estabilizador de energia é obrigatório para o funciona-
mento de equipamentos de informática.

(e) Em portas de comunicação do tipo USB é possível conectar câ-
meras, teclados, mouses, pen drives, impressoras, mas não adap-
tadores bluetooth.

Questão 19. Ainda abordando a evolução tecnológica, assinale a 
alternativa correta.

(a) É possível utilizar criptografia em pen drives, de forma que da-
dos armazenados sejam abertos apenas por especialistas em crip-
tografia.

(b) A utilização de tablets substitui computadores de mesa e note-
books em todas as suas funcionalidades.

(c) O OpenOffice é uma alternativa livre e gratuita ao Windows.

(d) Sistemas de automação residencial computadorizados ainda 
não estão disponíveis aos lares brasileiros.

(e) Há computadores de mesa que dispensam o uso de mouse em 
diversas atividades.

Questão 20. Acerca do Sistema Operacional Windows, é possível 
afirmar que:

(a) É um software distribuído gratuitamente pela Microsoft.

(b) Millenium, XP e Vista são versões do Sistema Operacional e 
estão sequenciadas em sua respectiva ordem de lançamento.

(c) Obedece às regras GNU General Public License de licencia-
mento de software.

(d) As versões mais recente lançadas pela Microsoft são a Windo-
ws Server 2008 para servidores e a Windows 8 para usuários.

(e) Para a criação de pastas é necessário utilizar o prompt de co-
mando.

Questão 21. Acerca do uso dos Sistemas Operacionais Windows e 
Linux, é possível afirmar apenas que:

(a) GNOME é um dos principais ambientes gráficos do Linux.

(b) O comando “dir” funciona tanto no Windows quanto no Linux, 
mas com finalidades distintas.

(c) Para renomear uma pasta no Windows é possível utilizar a tecla 
F3 do teclado.

(d) No Linux, por padrão, o diretório /usr armazena os dados pesso-
ais do usuário, enquanto no diretório /home armazenam-se dados 
do Sistema Operacional.

(e) Ao pressionar a tecla “SHIFT” e em seguida a tecla “DELETE” 
para exclusão de arquivo, este é enviado imediatamente para a 
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lixeira.

Questão 22. Sobre o uso da internet e das Redes Locais, assinale 
a única alternativa correta:

(a) O Internet Explorer está para a Microsoft, assim como o Ópera 
está para a Apple e o Chrome está para o Google.

(b) É possível abrir a janela para acompanhar e monitorar os down-
loads dos navegadores Chrome e Mozilla Firefox acionando neles 
o comando “CTRL” + “J”.

(c) Para conexão à internet, um roteador de rede sem fio distribui 
necessariamente sinais de rede Wi-Fi distintos para um computa-
dor e para um celular.

(d) Computadores de mesa e notebook utilizam endereços IP ver-
são 4, já tablets e smartphones utilizam endereços IP a partir da 
versão 6.

(e) Roteadores de pequeno porte, como os domésticos, não pos-
suem o serviço DHCP, que é um serviço comum nas redes corpo-
rativas.

Questão 23. A internet chegou ao Brasil no início da década de 
1990. De lá para cá houve um crescimento exponencial de sua 
utilização e dos serviços disponíveis. Acerca da internet, assinale 
a alternativa correta:

(a) O Outlook é um dos principais navegadores de internet dispo-
níveis no mercado.

(b) Internet Explorer, Chrome, Ópera, Mozilla Firefox, Safari e Tor-
rent são exemplos de navegadores Web.

(c) É possível realizar pesquisas na internet utilizando a barra de 
endereço do navegador Chrome.

(d) Uma conta de e-mail de origem no Hotmail precisa de autoriza-
ção para encaminhar uma mensagem eletrônica (e-mail) para um 
destinatário do Gmail.

(e) O navegador Safari da Apple não pode ser instalado em siste-
mas operacionais Windows da Microsoft.

Questão 24. Acerca dos fundamentos de segurança da informa-
ção, assinale a única alternativa correta:

(a) A utilização de firewall é restrita a grandes entidades e corpora-
ções, como NASA, SERPRO e SANEAGO.

(b) Spyware é um aplicativo que recolhe informações sobre o usuá-
rio e exibe publicidade ou a baixa para o computador.

(c) Antivírus são aplicativos que procuram por aplicativos especí-
ficos e, quando os encontram, os impedem de continuar funcio-
nando.

(d) O backup consiste na simples duplicação de dados num mesmo 
dispositivo.

(e) O backup incremental ocorre quando, após uma cópia total, no-
vas cópias totais são realizadas na ocorrência de qualquer modi-
ficação.

Questão 25. Acerca do uso dos aplicativos Microsoft Office e Ope-
nOffice, assinale a única alternativa correta.

(a) Tanto no OpenOffice 4 quanto no Microsoft Word 2007, é pos-
sível abrir um documento duas vezes utilizando a função “Nova 
Janela”.

(b) Os arquivos de extensão “.docx” e “.rtf” são de uso exclusivos 
da Microsoft.

(c) Uma vantagem do Microsoft Office é o “Modo de Exibição do 
Apresentador” para realizar apresentações, pois não há função 
equivalente no OpenOffice.

(d) A função “Pincel de Formatação” (Microsoft Office) ou “Pincel de 
Estilo” (OpenOffice) reproduz automaticamente as configurações 
mais utilizadas pelo usuário.

(e) Ao se manter as teclas “CTRL” e “ALT” pressionadas e na se-
quência pressionar a tecla de “.” (ponto final), o resultado será “:” 
(dois pontos).

Questão 26. Acerca da planilha eletrônica do Microsoft Office e 
do OpenOffice, e com o auxílio da tela abaixo, assinale a única 
alternativa correta:

(a) Ao se preencher a célula A3 com a fórmula “=A1+A2”, e em 
sequência copiar a célula A3 e colar em A4, o resultado em A4 
será “5”.

(b) Selecionando-se as células A1, B1 e C1 e em sequência acio-
nando a função SOMA, o resultado aparecerá na célula D1.

(c) A função MÉDIA dá por resultado a média ponderada.

(d) Após a inclusão de um gráfico na planilha, é possível alterar 
seus dados, mas não sua formatação. 

(e) A função de validação de dados pode impedir a inclusão de 
valores em branco.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS
_____________________________________________

Questão 27. Com relação aos aspectos físicos do território goiano: 
vegetação, hidrografia, clima e relevo, assinale a alternativa incor-
reta.

(a) A hidrografia do estado de Goiás contribui no abastecimento de 
três importantes bacias hidrográficas brasileiras: Araguaia/Tocan-
tins, Paraná e São Francisco.

(b) Árvores e arbustos de galhos tortuosos, cascas grossas e raí-
zes profundas são características do bioma Cerrado.

(c) Localizado no planalto central, o estado de Goiás possui uma 
variação de relevo com a ocorrência de chapadas, depressões e 
vales.

(d) Durante o solstício de inverno as médias térmicas tendem a 
diminuir no estado de Goiás, devido entre outros fatores ao avanço 
da massa polar atlântica.

(e) O clima predominante no estado de Goiás é o Tropical Úmido, 
com duas estações bem definidas:  verão (quente e seco) e inverno 
(frio e úmido).  

Questão 28. 
 A região Centro-Oeste deve ser considerada como um 
grande espetáculo do crescimento econômico brasileiro ao longo 
das últimas décadas. Comparando-se as taxas de crescimento do 
PIB da região com as do Brasil, verificamos a elevada performance 
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apresentada pelo  Centro-Oeste, que nos últimos 40 anos cresceu 
aproximadamente 9% ao ano. Conforme constata estudo elabora-
do pelo IPEA, desde o início dos anos 60, o crescimento observado 
na sua economia, além de muito alto foi também bastante estável, 
inclusive em períodos de crises verificadas na economia brasileira. 
 Nesse contexto de crescimento, o estado de Goiás se in-
sere de forma significativa. Isto pode ser confirmado com a consta-
tação de que importantes transformações estruturais de sua econo-
mia aconteceram nas últimas décadas, com o aprofundamento de 
sua relação de complementaridade com o centro dinâmico do país, 
permitindo a consolidação de bases para o crescimento econômico 
do estado.
 Deve ser destacado, assim como para todo o              Cen-
tro-Oeste, a participação fundamental dos setores públicos federal, 
estaduais e municipais para o desenvolvimento regional. Ao verifi-
car o desenvolvimento do Estado de Goiás ao longo das décadas 
iremos nos deparar com a busca pelo crescimento econômico, via 
modernização dos setores agropecuários e agroindustriais, forte-
mente amparada em políticas públicas como crédito rural, planos 
regionais de desenvolvimento, política de preços mínimos.

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/conj/conj1/02.htm

Com relação ao tema suscitado no texto e suas ramificações, assi-
nale a alternativa correta.

(a) De acordo com o texto pode-se afirmar que o arrefecimento dos 
setores agropecuários e agroindustriais do estado de Goiás tiveram 
o apoio dos setores públicos federal, estadual e municipais.

(b) Infere-se do texto que as políticas de incentivos estatais foram 
importantes para o desenvolvimento econômico dos estados de 
Goiás e Tocantins.

(c) A chegada das empresas automobilísticas (montadoras) Mitsu-
bishi, Audi e Hyundai no estado de Goiás, são exemplos da moder-
nização dos setores agropecuários e agroindustriais.

(d) As políticas de incentivos fiscais adotadas pelo estado de Goi-
ás corroboraram para o crescimento e modernização dos setores 
agropecuários e agroindustriais nas últimas décadas.

(e) A modernização dos setores agropecuários e agroindustriais 
contribuiu para a geração de novos postos de trabalho no campo, 
concluindo definitivamente o processo de êxodo rural no estado de 
Goiás.

Questão 29. “Seria muito difícil prever, no início de 1929, que após 
a presidência relativamente tranquila de Washington Luís surgiria 
uma forte cisão entre as elites dos grandes estados. Mais ainda, 
que essa cisão acabaria por levar ao fim da República Velha.” 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universi-
dade de São Paulo, 1996. 

O trecho acima faz alusão ao processo político que antecedeu a 
“Revolução de 1930”. Este movimento revoltoso gerou mudanças 
em muitas regiões do território nacional. Acerca das consequências 
desse evento no estado de Goiás, pode-se afirmar que:

(a) Os eventos não tiveram ressonância no estado.

(b) Recrudesceu a influência de todas as  oligarquias locais.

(c) Gerou a eleição democrática do interventor Pedro Ludovico.

(d) Reforçou o controle político estadual da família caiado. 

(e) Acarretou a nomeação de Pedro Ludovico.

Questão 30. “Vindas de São Paulo, as Bandeiras tinham como ob-
jetivo a captura de índios para o uso como mão de obra escrava na 
agricultura e minas. Outras expedições saíam do Pará, nas chama-
das descidas com vistas à catequese e ao aldeamento dos índios 
da região. Ambas passavam pelo território, mas não criavam vilas 

permanentes, nem mantinham uma população em número estável 
na região.
 A ocupação, propriamente dita, só se tornou mais efetiva 
com a descoberta de ouro nessas regiões. Na época, havia sido 
achado ouro em Minas Gerais, próximo a atual cidade de Ouro 
Preto (1698), e em Mato Grosso, próximo a Cuiabá (1718). Como 
havia uma crença, vinda do período renascentista, que o ouro era 
mais abundante quanto mais próximo ao Equador e no sentido les-
te-oeste, a busca de ouro no ‘território dos Goyazes’, passou a ser 
foco de expedições pela região.”

Disponível em: < http://www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias/
historia/colonia>. Acesso em: 14 dez. 2013.

 
O trecho acima se refere ao período colonial goiano. Esta fase da 
história de Goiás é marcada

(a) Pela ausência de contato entre os portugueses e os indígenas.

(b) Pelo hibridismo cultural, decorrente da ausência de interação 
entre as culturas africanas, europeias e indígenas.

(c) Pela utilização generalizada do trabalho assalariado dos indíge-
nas e dos africanos.

(d) Pela ação dos bandeirantes que chegaram à região no período 
citado no texto.

(e) Pela homogeneização étnica das populações que habitavam a 
área, assim como das que migraram para a região. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
_____________________________________________

Questão 31. A Lei de nº 11.445/2007 estabelece diretrizes nacio-
nais para o saneamento básico e dispõe que os serviços públicos 
serão prestados de acordo com os princípios descritos nesta Lei. 
Assim, considerando tais princípios, assinale a alternativa correta.
 I – Considera-se “abastecimento de água potável” como 
um conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacio-
nais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados 
das águas captadas por meio da chuva, desde as ligações prediais 
até o seu lançamento final no meio ambiente. 
 II – Considera-se “drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas”, constituída pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até 
o seu lançamento final no meio ambiente. 
 III – Considera-se “drenagem e manejo das águas plu-
viais urbanas”, como sendo um conjunto de atividades, infraestrutu-
ras e instalações operacionais de drenagem urbana de águas plu-
viais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 
vazões de cheias, até o seu lançamento final no meio ambiente. 

(a) V, F, V.

(b) V, V, F.

(c) F, F, F. 

(d) F, V, F.

(e) V, F, F

Questão 32. A CF/88, em seu Art. 241, dispõe que: “A União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio 
de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre 
os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos”. Com base no dispositivo citado, podemos dizer que:
 I - Os titulares dos serviços públicos de saneamento bási-
co não poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização 
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e a prestação desses serviços. 
 II - O consórcio público constituirá associação pública ou 
pessoa jurídica de direito público ou privada.
 III - Os objetivos dos consórcios públicos serão determi-
nados pelos entes da Federação que se consorciarem, observados 
os limites constitucionais.

(a) V, F, V 

(b) V, V, V.

(c) F, V, F.

(d) V, F, F.

(e) F, F, V.

Questão 33. A prestação de serviços públicos de saneamento bási-
co por entidade que não integre a administração do titular depende 
de: 

(a) Contrato. 

(b) Convênio.

(c) Parceria.

(d) Contrato ou Convênio.

(e) Nenhuma das opções anteriores.

Questão 34. O Art. 13 da Lei 11.445/2007, dispõe que, “os entes 
da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, 
poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinados, entre 
outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalida-
de de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos 
de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de 
saneamento básico”. Com base no dispositivo citado, assinale a 
alternativa correta.
 I - A cobrança pela prestação do serviço público de drena-
gem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em 
cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a existên-
cia de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de 
chuva.
 II - Os reajustes de tarifas de serviços públicos de sane-
amento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo 
de 12 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e 
contratuais.
 III - Os reajustes de tarifas de serviços públicos de sane-
amento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo 
de 24 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e 
contratuais.
 IV - Os reajustes de tarifas de serviços públicos de sane-
amento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo 
de 24 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e 
contratuais e revistas pelo prazo de 12 meses.

(a) A questão possui apenas um item falso.

(b) Apenas o item II é verdadeiro.

(c) Os itens II e IV são falsos.

(d) Os itens III e IV são falsos. 

(e) Os itens I e IV são verdadeiros. 

Questão 35. Em relação às tarifas, assinale a alternativa ERRADA.

(a) As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os 
reajustes e as revisões tornarem-se públicas com antecedência mí-
nima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.

(b) As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condi-

ções da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão 
ser periódicas e extraordinárias.

(c) Os serviços públicos de saneamento básico serão remunerados 
apenas pela cobrança de tarifas ou taxas referentes aos serviços 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. 

(d) Os serviços públicos de saneamento básico serão remunerados 
pela cobrança de tarifas ou de taxas referentes aos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário. 

(e) Os prestadores que atuem em mais de um Município manterão 
sistema contábil que permita registrar e demonstrar, separadamen-
te, os custos e as receitas de cada serviço.

Questão 36. Os serviços a título de abastecimento de água potá-
vel, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, poderão ser interrompidos na forma da Lei. 
Assim, com base no texto, assinale a alternativa CORRETA. 
 I - Situações de emergência que atinjam a segurança de 
pessoas e bens;
 II - Necessidade de efetuar reparos, modificações ou me-
lhorias de qualquer natureza nos sistemas;
 III - Negativa do usuário em permitir a instalação de dis-
positivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente 
notificado a respeito;
 IV - Manipulação devida de qualquer tubulação, medidor 
ou outra instalação do prestador, por parte do usuário;
 V - Inadimplemento do usuário do serviço de abasteci-
mento de água, do pagamento das tarifas, antes ter sido formal-
mente notificado.

(a) V, V, V, F, F. 

(b) F, F, V, V, V.

(c) V, F, V, F, F.

(d) F, F, V, V, F .

(e) V, V, V, V, V.

Questão 37. Toda edificação permanente urbana será conectada 
às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário disponível e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros 
preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.
Com base no texto acima, podemos dizer que:
 I - Na ausência de redes públicas de saneamento básico, 
serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e 
de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários. 
 II - A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de 
abastecimento de água poderá ser também alimentada por outras 
fontes.
 III - O lixo originário de atividades comerciais, industriais 
e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída 
ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado 
resíduo sólido urbano.

(a) V, F, V 

(b) V, V, V.

(c) F, F, F.

(d) F, V, V.

(e) F, F, V.

Questão 38. Sobre a Política Federal de Saneamento Básico, assi-
nale a alternativa CORRETA. 
 I - O Sistema Nacional de Informações em Saneamento 
Básico - SINISA, dentre outros objetivos, destaca-se o de coletar e 
sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 
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públicos de saneamento básico; 
 II – O Ministério das Cidades elaborará as diretrizes para 
o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de es-
pecial interesse turístico;
 III - O Ministério da Fazenda elaborará a proposição de 
programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos 
e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identi-
ficação das respectivas fontes de financiamento.
 IV – O Ministério das Cidades e o Ministério da Fazenda 
irão elaborar as diretrizes e orientações para o equacionamento 
dos condicionantes de natureza político-institucional, legal e jurí-
dica, econômico- financeira, administrativa, cultural e tecnológica 
com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos; 

(a) Todos os itens estão errados.

(b) Apenas o item III está errado.

(c) Apenas o item I está correto.

(d) Os itens I e II estão corretos e os itens III e IV estão errados. 

(e) Os itens II e III estão corretos.

Questão 39. A lei 11.445/2007 alterou alguns dispositivos legais 
vinculados à matéria e, assim sendo, a leitura da Lei permite afir-
mar que:
 I - A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída 
pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água 
potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
 II - A contratação da coleta, processamento e comerciali-
zação de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em 
áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associa-
ções ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas 
de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 
materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com 
as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.
 III - Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de 
outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do 
poder concedente ou delegado a terceiros, mediante novo contrato.

(a) A questão não possui nenhum item correto.

(b) A questão não possui nenhum item errado. 

(c) V, F, V.

(d) V, V, F.

(e) F, F, V.

Questão 40. Em se tratando de SUBSÍDIOS, assinale a alternativa 
ERRADA.

(a) Trata-se de um instrumento econômico de política social para 
garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, espe-
cialmente para populações e localidades de baixa renda.

(b) Subsídios diretos: quando destinados a determinados usuários; 

(c) Subsídios indiretos: quando destinados a prestador de serviços 
públicos;

(d) Subsídios internos: aqueles concedidos no âmbito territorial de 
cada titular;

(e) Subsídios entre localidades: aqueles concedidos no âmbito ter-
ritorial de cada titular e aqueles concedidos nas hipóteses de ges-
tão associada e prestação regional;

Questão 41. Quanto ao Objeto de execução da Lei 11.445/2007, 
temos:
 I – Considera-se o ente da Federação como titular e que 

possua por competência a prestação de serviço público de sanea-
mento básico;
 II – Entende-se como gestão associada aquela constituí-
da na forma de associação voluntária de entes federados, por con-
vênio de cooperação ou consórcio público.
 III – Conceituam-se subsídios fiscais: quando decorrerem 
da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de sub-
venções;

(a) Todos os itens estão corretos.

(b) V, F, F.

(c) V, V, F.

(d) Apenas o item II está errado.

(e) F, F, V.

Questão 42. O Decreto 7.217 de 2010 ao regulamentar a Lei de nº 
11.445/2007, na matéria referente aos Serviços Públicos de Sane-
amento Básico, disciplinou, EXCETO que:

(a) Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços públi-
cos de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à 
segurança da vida e do patrimônio público e privado;

(b) A utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capaci-
dade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais 
e progressivas. 

(c) A integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficien-
te dos recursos hídricos. 

(d) O Ministério das Cidades e da Saúde definirão os parâmetros e 
padrões de potabilidade da água. 

(e) A responsabilidade do prestador dos serviços públicos no que 
se refere ao controle da qualidade da água não prejudica a vigi-
lância da qualidade da água para consumo humano por parte da 
autoridade de saúde pública.

Questão 43. Com relação aos Serviços Públicos de Esgotamento 
Sanitário entende-se que:
 I - Consideram-se serviços públicos de esgotamento sa-
nitário os serviços de coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos 
sanitários;
 II - Consideram-se serviços públicos de esgotamento sa-
nitário os serviços de transporte dos esgotos sanitários;
 III - Consideram-se serviços públicos de esgotamento sa-
nitário os serviços de tratamento dos esgotos sanitários.
 IV - Consideram-se serviços públicos de esgotamento 
sanitário os serviços colocados à disposição no final dos esgotos 
sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tra-
tamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas. 
Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta:

(a) V, V, V, F.

(b) F, F, V, V

(c) V, V, V, V.

(d) V, F, V, F.

(e) F, F, F, V.

Questão 44. O Decreto 7.217 de 2010, regulamentou os Serviços 
Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, das atividades 
de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutiliza-
ção ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem. Neste 
sentido e dentre das opções abaixo, marque a alternativa correta.
 I – O Decreto também é aplicável para resíduos domésticos.
 II – Aplica-se o dispositivo citado quando se tratar de resí-
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duos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, 
em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos. 
 III – A normatização imposta pelo Decreto, alcança a ras-
pagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados 
pelas águas pluviais em logradouros públicos;

(a) V, V, F.

(b) F, F, V.

(c) F, V, V. 

(d) V, V, V. 

(e) V, F, F.

Questão 45. No decreto 7.217 de 2010, a regência da norma incide 
também quanto ao tema referente aos Serviços Públicos de Mane-
jo de Águas Pluviais Urbanas.  Com efeito, os serviços alcançam as 
seguintes atividades, exceto. 

(a) Drenagem urbana e transporte de águas pluviais urbanas;

(b) Detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amorte-
cimento de vazões de cheias, 

(c) Tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas.

(d) Drenagem urbana e transporte de águas pluviais urbanas e ru-
rais;

(e) N.R.A.

Questão 46. A prestação dos serviços públicos de saneamento bá-
sico deverá obedecer ao princípio da continuidade, podendo ser 
interrompida pelo prestador nas hipóteses previstas no Decreto de 
nº 7.217/2010. Com base nas assertivas abaixo, assinale a alter-
nativa correta. 
 I - Os serviços de abastecimento de água poderão ser 
interrompidos, após aviso ao usuário, com comprovação do recebi-
mento e antecedência mínima de trinta dias da data prevista para a 
suspensão.
 II - A interrupção poderá ocorrer, para que o prestador de 
serviços necessite de efetuar reparos e manutenção de rotina des-
de que devidamente programadas. 
 III – Aplica-se nas mesmas condições dos itens I e II des-
ta questão, quando for aplicada a estabelecimentos de saúde, a 
instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a 
usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social. 

(a) Apenas o item III está errado.

(b) Apenas o item II está errado.

(c) Apenas o item I está errado.

(d) V, F, F.

(e) F, V, F.

Questão 47. O Decreto 7.217 de 2010, ao regulamentar a “relação 
dos serviços públicos de saneamento básico com os recursos hí-
dricos”, define quais recursos que integram aos serviços públicos, 
e quando podem sofrer acréscimos. Com base no tema citado e 
dentre as opções abaixo, assinale a alternativa correta.
 I - Os recursos hídricos não integram os serviços públicos 
de saneamento básico.
 II- Os recursos hídricos não integram os serviços públicos 
de saneamento básico, mas a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico deverá ser realizada com base no uso susten-
tável dos recursos hídricos.
 III – Esta sujeita a outorga de direito de uso, a utilização 
de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de sanea-
mento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e 

outros resíduos líquidos. 

(a) V, F, F.

(b) V, V, V. 

(c) V, V, F.

(d) F, F, V.

(e) F, V, V.

Questão 48. Em se tratando do Licenciamento Ambiental, dispõe o 
Decreto 7.217/2010, que o licenciamento ambiental de unidades de 
tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados nos proces-
sos de tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim 
de alcançar progressivamente os padrões definidos pela legislação 
ambiental e os das classes dos corpos hídricos receptores.
Assim, com base no enunciado,  assinale a alternativa ERRADA.

(a) A implantação das etapas de eficiência de tratamento de efluen-
tes será estabelecida em função independentemente da capacida-
de de pagamento dos usuários.

(b) A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimen-
tos simplificados de licenciamento para as atividades a que se 
refere o caput, em função do porte das unidades e dos impactos 
ambientais esperados.

(c) Para o cumprimento da Lei, a autoridade ambiental competente 
estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos efluen-
tes de unidades de tratamento de esgotos sanitários atendam aos 
padrões das classes dos corpos hídricos receptores, a partir dos 
níveis presentes de tratamento, da tecnologia disponível e conside-
rando a capacidade de pagamento dos usuários envolvidos.

(d) O Decreto tem como uma das diretrizes o fornecimento de água 
potável e sistema de abastecimento de água. 

(e) A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério 
das Cidades providenciará estudos sobre a situação de salubrida-
de ambiental no País, caracterizando e avaliando demanda e ne-
cessidade de investimentos para universalização do acesso a cada 
um dos serviços de saneamento básico em cada bacia hidrográfica 
e em cada Município.

Questão 49. Com relação ao acesso difuso à água para a popu-
lação de baixa renda, dispõe o Decreto de nº 7.217 de 2010 que 
atenderá também a População Rural, mediante reserva e utilização 
de águas pluviais para o consumo humano e para a produção de 
alimentos destinados ao autoconsumo, mediante programa especí-
fico. Com base no texto citado assinale a alternativa correta.  
 I – É de competência do órgão ou ente federal responsá-
vel pelo programa informar a autoridade sanitária municipal a exis-
tência do equipamento de retenção e reservação de águas pluviais, 
a consumo humano. 
 II - É de competência do órgão ou ente estadual respon-
sável pelo programa informar a autoridade sanitária municipal a 
existência do equipamento de retenção e reservação de águas plu-
viais, a consumo humano.
 III - É de competência do órgão ou ente estadual e mu-
nicipal responsável pelo programa informar a autoridade sanitária 
municipal a existência do equipamento de retenção e reservação 
de águas pluviais, a consumo humano.

(a) V, V, F.

(b) V, F, V.

(c) F, F, V.

(d) F, V, V.

(e) V, F, F.
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Questão 50. Os planos regionais de saneamento básico serão ela-
borados e executados pela União em articulação com os Estados, 
Distrito Federal e Municípios envolvidos, tendo como destinação ao 
atendimento de regiões que:
 I – Estejam integradas de desenvolvimento econômico; 
 II - Em que haja a participação de órgão ou entidade fede-
ral na prestação de serviço público de saneamento básico;
 III –Pela aplicação dos planos regionais de saneamento 
básico, no que couber, atenderão ao mesmo procedimento previsto 
para o PNSB – Plano Nacional de Saneamento Básico;
Com base nas assertivas acima, assinale a alternativa correta:

(a) V. F. V.

(b) V, V, F.

(c) F, V, V.

(d) V, V, V. 

(e) F, F, V.

Questão 51. Comparando o fio condutor de energia a tubulação de 
água e, usando o raciocínio da Lei de OHM, responda:

(a) A resistência à passagem de água está sempre na tubulação de 
diâmetro maior.

(b) A força maior para a passagem da água  está sempre na tubu-
lação de maior diâmetro.

(c) A relação do fluxo entre o diâmetro menor e o maior chama-se 
vazão.

(d) A água flui melhor na tubulação de diâmetro maior por causa da 
maior pressão.

(e) P = R x I.

Questão 52. Numa associação paralela de resistores com três nós, 
obteve-se as seguintes medidas:

(a) Nó 1 - V = 220V. I = 2A. / Nó 2 – V = 220V. I = 1,5A. / Nó 3 – V 
= 380V. I = 1A.

(b) Nó 1 - V = 220V. I = 2,0A. / Nó 2 – V = 220V. I = 2,0A. / Nó 3 – V 
= 380V. I = 2,0A.

(c) Nó 1 - V = 20V. I = 2A. / Nó 2 – V = 20V. I = 1,5A. / Nó 3 – V = 
20V. I = 1A.

(d) Nó 1 - V = 20V. I = 2A. / Nó 2 – V = 220V.  I = 1,5A. / Nó 3 – V 
= 20V. I = 1A.

(e) Nó 1 - V = 220V. I = 2A. / Nó 2 – V = 220V. I = 1,5A. / Nó 3 – V 
= 80V. I = 1A.

Questão 53. Num circuito de CC verificou-se a existência de dois 
semi-ciclos. Pode-se dizer que:

(a) Esses semi-ciclos formam uma onda senoidal completa.

(b) Os dois semi-ciclos senoidais representam um período.

(c) Os dois semi-ciclos senoidais são positivos.

(d) Se fosse em ca faltariam mais dois semi-ciclos para formar um 
período.

(e) Nenhuma das respostas acima.

Questão 54. A definição  de um sistema de tensão trifásico simé-
trico é:

(a) Sistema trifásico em que as tensões nos terminais dos gerado-
res são senoidais, de mesmo valor máximo, e defasadas entre si 
de 3pi rad. / 3.

(b) Sistema trifásico em que as tensões nos dois terminais dos ge-
radores são senoidais, de mesmo valor máximo, e defasadas entre 
si a soma do ângulo reto mais 30 graus.

(c) Sistema trifásico em que as tensões nos terminais dos gerado-
res são senoidais, de mesmo valor máximo, e defasadas entre si 
de 60 graus mais 2pi rad.

(d) Sistema trifásico em que as tensões nos terminais dos gerado-
res são senoidais, de mesmo valor máximo, e defasadas entre si 
de 120 Volts.

(e) Nenhuma das respostas acima.

Questão 55. (NBR-5410) Num sistema de distribuição constatou-se 
que o esquema TN estava na seguinte configuração: TN-S. Pode-
mos dizer que:

(a) A fases estavam dispostas na forma radial.

(b) Os condutores neutro e de proteção estavam em paralelo. 

(c) Os condutores neutro e de proteção exerciam função de retor-
no.

(d) Os condutores neutro e de proteção acompanhavam a forma 
radial das fases. 

(e) a função dos condutores neutro e de proteção combinavam num 
ponto da distribuição. 

Questão 56. Uma residência é alimentada diretamente da Rede 
Pública. Os níveis prováveis de tensão de alimentação são:

(a) 380V., 220V., 127V., 110V.

(b) 13.8kV., 380V., 220V., 110V. após o transformador abaixador.

(c) 13.8kV. direto da geração, 380V.,220V. 110V.

(d) Alimentação trifásica ou alimentação bifásica ou monofásica.

(e) Ligação em Estrela. Gerador. Um enrolamento.

Questão 57. De acordo com o artigo 35 da Resolução da ANEEL 
n° 456 de 29 de novembro de 2000 os prazos estabelecidos ou 
pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da distribui-
dora, devem ser suspensos conforme quatro itens e, dentre eles, 
está quando:

(a) O interessado não apresentar as informações sob sua respon-
sabilidade;

(b) Cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, 
autorização ou aprovação de autoridade competente;

(c) Não for obtida a servidão de passagem ou via de acesso neces-
sária à execução dos trabalhos;

(d) Em casos fortuitos ou de força maior;

(e) Nenhuma das respostas acima.

Questão 58. De acordo com o CAPÍTULO I, DAS DEFINIÇÕES,  
Art. 2º, da Resolução da ANEEL nº 546 de 29 de novembro de 
2000; tem-se:

(a) Aferição de medidor: verificação realizada pela distribuidora, na 
unidade consumidora ou em laboratório, dos valores indicados por 
um medidor e sua conformidade com as condições de operação 
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estabelecidas na legislação metrológica;

(b) Agricultura de subsistência: conjunto de técnicas utilizadas para 
o cultivo de plantas para obtenção de alimentos e, tendo por finali-
dade primeira, o sustento familiar;

(c) Agropecuária: conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plan-
tas e criar animais que vivem no solo, com o objetivo de produzir 
alimentos para o consumo humano;

(d) Aquicultura: atividade de criação ou reprodução de animais ou 
vegetais aquáticos, com o objetivo de produzir alimentos para o 
consumo humano;

(e) Nenhuma das respostas acima.

Questão 59. O dimensionamento de condutores é calculado por 
duas maneiras que são: Queda de Tensão Admissível e Ampacida-
de. Após os cálculos chegou-se ao resultado para: Fase, Neutro e 
Terra. Assinale a alternativa correta:

(a) Fase #12mm² - verde. Neutro #12mm² - preto Terra#12mm² - 
cinza.

(b) Fase #12mm² - vermelho. Neutro #12mm² - preto. Terra #12mm² 
- verde.

(c) Fase #12mm² - vermelho. Neutro #12mm² - azul-claro. Terra 
#12mm² - cinza.

(d) Fase #12mm² - preto. Neutro #12mm² - azul-claro. Terra 
#12mm² - verde.

(e) Fase #12mm² - cinza. Neutro #12mm² - preto. Terra #12mm² - 
cinza.

Questão 60. (NBR-5410) Em sistema de distribuição constatou-se 
que a corrente resultante de uma única falta fase-massa não propi-
ciava o surgimento de tensões perigosas. Esse esquema é: 

(a) Esquema TN.

(b) Esquema TT.

(c) Esquema TNI

(d) Esquema TI

(e) Esquema IT
 
 



    


