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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 
06. No mercado existem fios de várias bitolas, uns mais finos e outros mais grossos. O que ocorre quando se utiliza 

um fio de bitola mais grossa em uma instalação? 
a) O custo aumenta, a queda de tensão aumenta e a capacidade de corrente aumenta. 

b) O custo aumenta, a queda de tensão diminui e a capacidade de corrente aumenta. 
c) O custo aumenta, a queda de tensão não diminui e a capacidade de corrente não varia. 

d) O custo aumenta, a queda de tensão não varia e a capacidade de corrente aumenta. 

 



Secretaria de Administração – Prefeitura Municipal de Otacílio Costa 
Processo Seletivo – Edital 001/2015 – Cargo: Eletricista 

2 
 

07. Um eletricista deseja talhar a extremidade de um fio. Qual das ferramentas abaixo é a mais indicada?  

a) Alicate de bico chato  
b) Chave grifo 

c) Alicate de corte 
d) Estilete 

 

08. Qual das alternativas abaixo está incorreta quanto à finalidade de dividir as instalações em vários circuitos? 
a) Limitar a carga no circuito ao nível da tensão disponível na rede. 

b) Limitar as consequências de uma falta de energia. 

c) Facilitar a manutenção em caso de curto circuito ou necessidade de reparo. 
d) Interromper a alimentação de parte da instalação. 

 

09. Qual aparelho é representado pela imagem abaixo?  

 
 

a) Voltímetro 

b) Amperímetro 
c) Multímetro 

d) Ohmímetro 
 

10. Como é feita a correção do fator de potência de uma instalação elétrica? 
a) Opcional, já que não acarreta nenhum tipo de problema. 

b) Desenvolvida com a inclusão de resistores em paralelo com as cargas.  

c) Determinada pela quantidade de lâmpadas incandescentes da instalação. 
d) Feita por intermédio de capacitores os quais diminuem a potência reativa da instalação. 

 
11. A boa relação pessoal e a conduta pessoal são boas práticas no serviço público. Abaixo estão citadas mais 

algumas, identifique a incorreta? 

a) Dar preferência ao uso de materiais reciclados. 
b) Utilizar copos e sacolas plásticas de forma irrestrita. 

c) Economizar água. 
d) Evitar o desperdício de materiais. 

 
12. Em relação aos primeiros socorros, assinale a alternativa que apresenta um procedimento incorreto: 

a) Choque elétrico: desligar a fonte de energia. 

b) Fratura: imobilização da parte atingida. 
c) Queimadura: se for de pequena extensão, resfriar o local com a água mais próxima encontrada. 

d) Sangramento: comprimir o local com pano limpo. 
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13. Observe a planta de um projeto elétrico abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

 
 

a) O símbolo “SS” representa “interruptor duplo simples”. 

b) O símbolo “SS” representa “interruptor threeway”. 
c) O símbolo “SS” representa “interruptor com tomada baixa”. 

d) O símbolo “SS” representa “interruptor simples com tomada simples”. 
 

14. São Equipamentos de Proteção Individual para uso obrigatório de eletricistas, exceto: 

a) Capacete não condutivo 
b) Botina de segurança com biqueira de aço. 

c) Óculos de proteção. 
d) Luva de borracha de acordo com a voltagem. 

 

15. São medidas de segurança para evitar acidentes de trabalho: 
a) Trabalhar de forma rápida para terminar o serviço, mesmo que ocorra da falta de uso de algum 

equipamento de segurança em casos esporádicos. 
b) Analisar as condições de trabalho posteriormente ao iniciar o serviço. 

c) Utilizar EPI e EPC improvisados quando não houver na empresa, sendo assim proativo e eficiente, 
economizando para a empresa. 

d) Participar de treinamentos e utilizar de forma irrestrita os Epi’s e cobrar sempre houver a necessidade de 

intervenção, evitando-se trabalhar em condições de risco. 
 

 
 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


