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APRESENTAÇÃO
Olá, tudo certo?
Aqui é a professora Mariana Moronari, professora de Engenharia Elétrica do Estratégia
Concursos.
Eu gostaria de dividir com você informações relevantes sobre a Engenharia Elétrica para
concursos públicos.
Então, preparei esse material que está direcionado especialmente para engenheiros e
engenheiras eletricistas de todo Brasil!
O objetivo principal do material é que você possa se atualizar sobre as diferentes áreas para
as quais pode prestar concurso público na sua área de formação, bem como descobrir quais sãos
os temas mais exigidos nos editais e mais incidentes em provas, na atualidade. Algumas dicas
também serão fornecidas ao longo do material.
Desde já, ressalto que é uma imensa satisfação ter a oportunidade de contribuir para sua
decisão em seguir nos estudos direcionado para concursos públicos na área de Engenharia elétrica
e consequentemente para a sua aprovação no seu tão desejado cargo.
Espero que goste!
Att. Profa. Mariana Moronari
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1.

CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA

Conforme comentei anteriormente, com o objetivo de que você entenda como deve se
preparar e como pode tornar o seu estudo mais eficiente, nós realizamos um Raio X estratégico
para a área de engenharia elétrica.
Justamente por isso, tenha em mente que esse Raio X será uma informação valiosa para
você que almeja a tão sonhada carreira pública!
No entanto, eu acho importante comentar um pouco sobre essa área específica da
engenharia no mundo dos concursos públicos do Brasil!
Você, que tem interesse na carreira pública (independentemente da área), deve ficar
sempre atento às oportunidades que podem surgir para planejar e otimizar sua preparação com
antecedência ...
Então, saiba que existem várias oportunidades para a área de engenharia elétrica na carreira
pública e, por vezes, podemos perdê-las devido à falta de informação, divulgação e adequada
preparação.
Você pode até achar que os concursos na área de engenharia são laçados apenas para
prefeituras, por exemplo ( que de fato saem com mais frequência). No entanto, devo lhe informar
que, se pensa assim, você certamente está equivocado(a)!
Fique sabendo que os concursos são lançados por diferentes órgãos e para diferentes
atribuições. Dessa forma, há diferentes áreas que você pode explorar para que seja possível ter
um foco bem definido e traçar uma estratégia naquela que mais te interessar!
Vou listar no esquema abaixo algumas áreas dentro da engenharia elétrica para concursos,
que você pode enxergar como possíveis oportunidades. E saiba que esse rol não é taxativo!
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Estes são alguns exemplos. Perceba que opção não falta! Mas, eu posso dizer o que anda
faltando...
No mercado, ainda faltam cursos preparatórios específicos para a área de engenharia.
Assim, muitos engenheiros (que desejam a carreira pública) recorrem a áreas que não estão
correlacionadas com a sua formação, como por exemplo, carreira policiais e bancárias.
Isso também pode ocorrer devido à falta de orientação e de cursos preparatórios para sua
área especifica. Dessa forma, esses profissionais deixam de aplicar todo o seu conhecimento
(adquirido em anos de estudo e dedicação) apenas pela segurança e estabilidade financeira do
cargo público para qualquer que seja a área (que, com certeza, também são aspectos
extremamente relevantes).
Mas pare e pense um pouquinho... Imagine poder trabalhar com aquilo que se ama,
contribuindo com todo seu conhecimento, na sua área de formação e , ainda sim, obter todos os
benefícios de um cargo público!
Se existe definição melhor para sucesso, eu desconheço!
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A carreira pública na área de engenharia elétrica possui uma boa remuneração e,
dependendo do porte do concurso, a quantidade de vagas é atrativa.
Mesmo que você só precise de uma vaga... Quantas mais houver, você estará mais próximo
da sua aprovação, não é mesmo?!
Então você deve estar atento(a) às oportunidades que podem surgir, mas para isso deve
estar se preparando com antecedência. E isso vai fazer uma enorme diferença, quiçá o ponto
determinante para sua aprovação.
Como dica, informo que estamos com frequência divulgando os editais com inscrições
aberta e concursos previstos para o ano, com a possibilidade de abertura. Fique de olho!
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2. RAIO X ESTRATÉGICO
Antes de falarmos um pouquinho sobre nosso os temas mais incidentes nos editais e nas provas
de concurso para a área, irei comentar alguns aspectos do Raio X estratégico que realizamos com
o objetivo de priorizar o estudo desses assuntos.
O ponto de partida para a elaboração do curso regular de engenharia elétrica para concursos
foi entender justamente como e o que editais estão cobrando nos concursos.
Portanto, o Raio X estratégico permite responder duas importantes perguntas:
Quais assuntos e temas mais exigidos nos editais de concursos públicos para
engenharia elétrica? Quais assuntos e temas mais cobrados em provas de
concursos públicos para engenharia elétrica?
Esse Raio X consiste em uma análise estatística que nos permite ter um panorama geral
sobre como as matérias, temas, assuntos ou até mesmo as disciplinas da engenharia elétrica são
cobradas no mundo do concursos.
Ou seja, para responder essas perguntas, precisamos do Raio X estratégico!
No Raio X, analisamos os editais mais recentes bem como as provas de concursos públicos
para diferentes áreas (prefeituras, universidades, conselhos regionais...) para obtermos uma
perspectiva mais geral e ampla na área de engenharia elétrica.
Evidencio que tivemos um pouco de dificuldade com a generalidade dos conteúdos
cobrados em alguns editais, pois eles não especificavam os assuntos dentro de temas que, muitas
vezes, coincidiam até com nomes de algumas disciplinas que cursamos na graduação (por
exemplo, Circuitos elétricos ou Máquinas elétricas).
Dessa forma, tivemos que classificar os assuntos dentro de “grandes áreas” (e assim vou
chamar devido à quantidade subtemas que podem ser cobrados dentro delas) para ter uma visão
geral do conteúdo programático de cada edital.
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3. TEMAS MAIS INCIDENTES NOS EDITAIS
Perceba que aqui estamos comentando sobre os editais! Na próxima seção, comentaremos
também sobre as provas e você vai entender o porquê levamos em consideração essas duas
análises (de editais e de provas) de forma separada. Mas adianto que elas são complementares
para aumentar a nossa assertividade!
O primeiro resultado que obtivemos foi o gráfico de incidência de temas nos editais mais
atuais de engenharia elétrica.

Perceba que Circuitos Elétricos e Instalações Elétricas são, disparados, os temas mais
cobrados pelos editais. Eles foram exigidos em 100% dos editais analisados! Essas matérias são
seguidas de máquinas e sistema elétrico de potência. Isso faz todo o sentido, pois elas são
disciplinas fundamentais na graduação de engenharia elétrica.
Note também que alguns temas são mais abrangentes que outros e, assim, contemplam
vários assuntos dentro deles...
É importante ressaltar que existe uma grande diversidade de temas dentro dos editais e
alguns não foram apresentados no gráfico devido à sua baixa incidência. Mas que devem ser
considerados importantes por serem fundamentais para o entendimento de outras partes da
matéria.
A análise dos editais nos permite também verificar as tendências mais atuais sobre a
exigência de determinados temas. Ultimamente, as bancas estão cobrando, por exemplo, o
conteúdo de fontes alternativas de energia, mesmo quando a parte de geração não é especificada
no edital.
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Perceba que, apenas por meio dessa análise, podemos estruturar em uma preparação
baseada na objetividade e priorização do conteúdo, focada no que realmente é exigido pelas
bancas!
O tipo de concurso e o perfil da banca influenciam diretamente nos
conteúdos programáticos dos editais. Pensando nisso, um curso regular vai contemplar as
matérias que são mais cobradas nos concursos.
Dessa forma, o aluno poderá se preparar por meio de um clico básico de estudos baseado
nos principais temas e, assim, aumentar cada vez mais a sua bagagem de conhecimento. Aí sim,
posteriormente a uma eventual publicação de edital, poderemos direcionar o seu estudo para
pontos específicos (preparação pós edital).
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4. TEMAS MAIS COBRADOS EM PROVAS
Agora, pensando na dificuldade em saber o que de fato vai cair em prova, vamos comentar
sobre a análise de provas.
Pois, uma coisa é o que é exigido no edital e outra coisa é aquilo vai que ser cobrado na
questão!
Pense comigo! Temas muito exigidos nos editais, não necessariamente são temas
representativos. Pode ocorrer de um tema frequentemente cobrado nos editais, ter apenas uma
ou duas questões em prova. Concorda?
Então, também precisamos desse parâmetro! Justamente para sabermos aquilo que é muito
incidente nos editais, mas também que tenha uma boa representatividade na sua prova!
Isso fará uma diferença imensa na assertividade daquilo deve ser considerado como
prioridade para seu estudo.
Ok professora, mas então como podemos aumentar a nossa assertividade?
Ora, apenas analisando as provas já aplicadas!
Portanto, também realizamos a análise de provas já aplicadas com o objetivo de determinar
quais foram os temas mais representativos!
Cerca de 40 provas foram analisadas, totalizando aproximadamente 1000 questões. O
gráfico abaixo representa os resultados obtidos para as grandes áreas.
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Perceba que os resultados desse gráfico se adequam bem aos resultados obtidos na análise
dos editais. O que aumenta ainda mais a nossa confiança de que o conteúdo programático do
nosso curso regular está em conformidade com as exigências atuais.
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5. DICAS DE ESTUDO
Após comentarmos sobre o nosso Raio X estratégico, quero compartilhar com você algumas
dicas de estudo.
Para você elaborar um planejamento de estudo, eu devo destacar algumas variáveis que
você deve levar em consideração. Elas são:
✓
✓
✓
✓
✓

Quanto tempo disponível?
Por onde estudar?
Concurso específico? ou Ciclo básico estudos?
O que estudar?
Como estudar?

Esses são alguns questionamentos que você deve responder para se planejar. Ou seja,
adequar o tempo disponível que você tem para o estudo de um concurso específico (com
referência ao estudo pós edital) ou clico básico de estudos (baseado em um curso regular), para
posteriormente determinar o que e como você vai se preparar.
Ressalto que meu objetivo aqui não é te orientar como você deve estudar ( podemos deixar
isso para um outro momento mais conveniente), mas sim te orientar o que você deve estudar. Ou
seja, quais assuntos, matérias e disciplinas você deve priorizar!
Querendo ou não, a forma de estuda é muito particular e subjetiva, mesmo considerando
a utilização de algumas técnicas de estudos consideradas mais eficientes (e isso varia e pessoa
para pessoa). Por isso, mantenha sempre a sua mente aberta a sugestões!
Vou destacar aqui alguns assuntos dentro das principais "grandes áreas" de engenharia
elétrica que você deve dar especial atenção, baseando-me em um ciclo básico de estudos (curso
regular)!
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Não posso deixar de evidenciar que a resolução das questões traz uma bagagem muito
importante para o entendimento, treinamento e memorização do conteúdo. Principalmente, para
o estudo de exatas, seja na área acadêmica ou de concursos públicos.
Portanto, a metodologia adotada no nosso curso regular de engenharia elétrica está
baseada na teoria envolvida na matéria, mas, principalmente, na aplicação dessa teoria na
resolução de questões de concursos.
Com o nosso curso, você poderá relembrar e treinar os pontos mais importantes dos
assuntos estudados em sua graduação, focando sempre na forma e no nível de profundidade que
eles são cobrados. Vamos sempre priorizar o seu tempo e o seu esforço no que realmente importa,
ok?

“Necessário, somente
o necessário... O
extraordinário é
demaaaaisss!” - Mogli
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6. TESTE DE NIVELAMENTO
Vamos aproveitar e fazer um teste, treinando algumas questões de concursos públicos
relacionados aos temas apresentados na seção anterior.
1. (CESPE - SLU -DF – Eng. Elétrica – 2019) Julgue o item abaixo, acerca de eletromagnetismo.
A força que atua sobre uma carga pontual colocada em um campo elétrico produzido por outra
carga pontual terá a mesma direção do vetor intensidade do campo elétrico.
Resolução e comentários:
Essa questão explora o conceito vetorial da lei de Coulomb e do campo elétrico. O vetor
campo elétrico é dado pela força por unidade carga imersa nesse campo elétrico: 𝐸⃗ = 𝐹 𝑞0.
Essa expressão revela a natureza vetorial entre campo elétrico e força elétrica, ou seja, o
campo e a força elétrica têm a mesma direção.
Lembre-se que o sentido entre o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico dependerá
da relação de atração ou repulsão entre as cargas analisada!
Se a carga teste for positiva, o campo elétrico e a força elétrica terão o mesmo sentido!
Se a carga teste for negativa, o campo elétrico e a força elétrica terão sentidos contrários!
Portanto,
O item está CERTO.
2. (SANEAGO-CS UFG - Profissional de Engenharia (SANEAGO) – Eng. Elétrica – 2019) A figura
a seguir mostra um capacitor de placas paralelas. As placas do capacitor estão separadas por
ar e o capacitor está carregado com carga 𝑸. Nesta condição, a diferença de potencial ente as
placas do capacitor, medida pelo voltímetro, é 𝑽. O voltímetro é ideal. Em um segundo
momento, foi introduzido um material dielétrico (constante dielétrica superior à do ar) entre a
placas do capacitor. Nesta nova condição, a diferença de potencial entre as placas do capacitor

A) Sofre redução.
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B) Sofre aumento.
C) Permanece constante.
D) Diminui para zero.
Resolução e comentários:
Essa questão exige do aluno conceitos qualitativos sobre o comportamento de dielétrico
e capacitores. O que o aluno não pode esquecer é que ao inserir um dielétrico entre as placas
dos capacitores, o potencial da placa diminui 𝑽 < 𝑽𝟎 .
Outra informação importante é sobre a carga acumulada nas placas do capacitor. Para a
carga 𝑸 ser alterada, as dimensões do capacitor (características geométricas) precisam ser
modificadas. Dessa forma, ao inserir um dielétrico, o potencial diminui, a carga permanece
constante e, consequentemente a capacitância vai aumentar 𝑪 = 𝑸/𝑽.
Portanto,
A alternativa (A) é o gabarito da questão.
3. (IADES – Analista Legislativo (ALEGO) – Engenheiro Eletricista – 2019) Duas placas condutoras
retangulares de comprimento 𝒙 e largura 𝒚 são colocadas em paralelo a uma distância 𝒅 uma
da outra, e, entre elas é inserido um dielétrico com permissividade relativa 𝜺𝒓 . Esse conjunto
possui capacitância 𝑪. Com base nessas informações, é correto afirmar que, se
A)
B)
C)
D)
E)

O dielétrico for trocado para um dielétrico com um terço de 𝜀𝑟 , 𝐶 será triplicada.
𝑑 for dobrada, 𝐶 será dobrada.
𝑥 e 𝑑 forem dobrados, 𝐶 não se alterará.
𝑦 e 𝑑 forem dobrados, 𝐶 quadruplicará.
𝑥 for triplicada, 𝐶 será diminuída para um terço do valor original.

Resolução e comentários:
O problema exige do aluno competências de análise quantitativa sobre o capacitor de
placas paralelas. Sabemos que a capacitância é uma grandeza que varia diretamente com os
parâmetros geométricos do capacitor (área das placas / dimensões) e com as características
do meio inserido entre as placas. A capacitância tem uma relação inversamente proporcional
com a distância entre as placas.
A expressão da capacitância para o capacitor de placas paralelas é dada por:
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A permissividade relativa é

Ou seja, a permissividade absoluta é a própria constante dielétrica.
Analisando cada item, temos:
(A) Utilizando um novo material com 𝜺′𝒓 = 𝜺𝒓 /𝟑, teremos a seguinte capacitância:

A nova capacitância 𝑪′ é um terço da capacitância original. (item- Errado)
(B) Dobrando a distância entre as placas, temos: 𝒅′ = 𝟐𝒅

A nova capacitância diminui pela metade. (item- Errado)
(C) Como as placas têm formas retangulares, a área é 𝑨 = 𝒙. 𝒚. Se 𝒙 e 𝒅 são dobrados, temos:

A nova capacitância não se altera. (item- Correto)
(D) Da mesma forma do item (c), dobrando 𝒚 e 𝒅 teremos a mesma capacitância original.
(item- Errado)
(E) Se 𝒙 for triplicado, a nova capacitância também será triplicada. (item- Errado)

Portanto,
A alternativa (C) é o gabarito da questão.
4. (DPE – RJ – FGV – 2014 –Engenharia Elétrica) A figura abaixo apresenta um circuito composto
por três resistores iguais a 𝑹 e três fontes contínuas 𝑬𝟏 , 𝑬𝟐 e 𝑬𝟑 . Os valores de 𝑬𝟏 e 𝑬𝟐 são
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iguais a 𝑬. Para que a corrente elétrica no ramo central do circuito seja igual a zero, a fonte 𝑬𝟑
deve ser igual a

A)
B)
C)
D)
E)

𝐸/4
𝐸/2
𝐸
2𝐸
4𝐸

Resolução e comentários:
A questão solicita que você calcule o valor da fonte E 3. As correntes que passam por cada
resistor podem ser identificadas na figura abaixo.

Aplicando a Lei de Kirchhoff dos nós, temos:
𝑖1 + 𝑖2 = 𝑖3
Sabendo que 𝒊𝟑 deve ser nulo, podemos aplicar a Lei de Kirchhoff das malhas:
𝐸 − 𝑖1 𝑅 − 𝐸3 = 0
𝐸 − 𝑖2 𝑅 − 𝐸3 = 0
Somando as duas equações, determinamos que:
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𝐸3 = 𝐸
Portanto,
A alternativa (C) é o gabarito da questão.
5. (CESPE – TCE-PA – Engenharia Elétrica - 2016) Considere as afirmativas abaixo a respeito dos
elementos e métodos de análise de circuitos elétricos lineares.
I.

De acordo com as leis de Kirchhoff, a soma das correntes que percorrem uma malha de
um circuito fechado é igual a zero.
Conforme o teorema de Thévenin, um circuito elétrico linear de dois terminais pode ser
substituído por um circuito equivalente, ou seja, um circuito formado por uma fonte de
tensão paralela a um resistor.
Um supernó é formado por uma fonte de tensão conectada entre dois nós de um
circuito.

II.

III.

Assinale se
A)
B)
C)
D)
E)

Somente a afirmativa I estiver correta.
Somente a afirmativa II estiver correta.
Somente a afirmativa III estiver correta.
Somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
Somente as afirmativas II e III estiveres corretas.

Resolução e comentários:
I) A afirmativa está incorreta.
Lei dos nós de Kirchhoff: a soma algébrica de todas as correntes que entram ou saem de
um nó é igual a zero, ou seja, ∑ 𝑰 = 𝟎. Em um circuito em onde a corrente pode ser dividir, a
soma das correntes que chegam na junção (nó) deve ser igual à soma das correntes que saem
da junção.
Lei das malhas de Kirchhoff: a soma algébrica de todas as diferenças de potenciais
através de uma malha, incluindo os elementos resistivos e a fem de todas as fontes, deve ser
igual a zero, ou seja, ∑ 𝑉 = 0.
II) A afirmativa está incorreta. O método de Thévenin é formado por um circuito equivalente
constituído de uma fonte de tensão em série com um resistor.
III) A afirmativa está correta. Este item corresponde à definição de supernó.
22

Portanto,
A alternativa (C) é o gabarito da questão.
6. (Pref. Salvador-FGV-2017) Uma carga monofásica solicita da fonte de tensão de 50<-40° V uma
potência elétrica igual a 200<160° VA. A impedância dessa carga é:
A)
B)
C)
D)
E)

12,5<-120°
12,5<160°
12,5<-40°
16<120°
16<160°

Resolução e comentários:
A questão solicita que você calcule a impedância de carga quando os dados da potência
complexa e tensão são fornecidas. A equação que relacionas essas variáveis é:
𝑺 = 𝑽𝑰∗
Logo, determinaremos primeiro a corrente para depois determinarmos a impedância de
caga.
𝑺

𝑰∗ = 𝑽 =

200∠160°
50∠−40°

𝑰∗ = 4∠ + 200°
Note que este é o valor do conjugado complexo da corrente. Portanto,
𝑰 = 4∠ − 200°
Substituindo os valores em:
𝒁=

𝑽
𝑰

50∠−40°

= 4∠−200°

𝒁 = 12,5∠160°𝛺
Portanto,
A alternativa (B) é o gabarito da questão.
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Note que o valor conjugado complexo de I * corresponde ao seu valor em módulo, no
entanto com o valor negativo do ângulo de fase.
7. (Pref. Manaus-2010) Considere um sistema, apresentado abaixo, no qual a potência ativa é de
400 kW e a potência reativa é 300 kVar.

É correto afirmar que o seu fator de potência:
(A) 0,6
(B) 0,8
(C) 0,9
(D) 0,75
Resolução e comentários:
A questão solicita que você calcule o fator de potência. O enunciado fornece tanto a potência
ativa P quanto a reativa Q. Com esses valores, podemos calcular o fator de potência por
meio da equação:
𝑃

𝑓𝑝 = cos(𝜑) = 𝑆

Mas primeiramente precisamos calcular a potência aparente S. Então, considere o triângulo
de potências abaixo.

Vamos determinar a potência aparente por meio da relação:
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𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2
𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 = √4002 + 3002 = 500 𝑘𝑉𝐴
Logo, o fator de potência é:
𝑓𝑝 =

𝑃
𝑆

400

= 500

𝑓𝑝 = 0,8
Portanto,
A alternativa (B) é o gabarito da questão.
Perceba que o fator de potência é um fator de potência adiantado, pois a orientação da
potência reativa está para baixo. Ou seja, a impedância de carga possui uma característica
predominantemente capacitiva, onde a corrente está adiantada com relação a tensão. Assim,
o ângulo de fase é negativo.
8. (Pref. Gramado-Fundatec-2018) Um consumidor industrial tem uma carga conectada a uma
rede elétrica com tensão de 200V que apresenta potência ativa de 3.400 W e potência reativa
de 2.100 Var. A empresa de fornecimento de energia está exigindo dos consumidores
industriais fator de potência unitário. Determine o valor do banco de capacitores que atende
esse requisito. Considere a frequência da rede elétrica em 50Hz e o valor de π = 3,14.
A) 161 μF
B) 164 μF
C) 167 μF
D) 170 μF
E) 173 μF
Resolução e comentários:
A questão solicita que você determine o valor do banco de capacitores que atenda a
solicitação da empresa de fornecimento de energia. Logo, será necessária a aplicação do
conhecimento sobre a correção do fator de potência.
Essa questão é mais simples do que imaginamos inicialmente!
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Como ele pede que o fator de potência seja unitário, o banco de capacitores deve
compensar toda a potência reativa. Portanto, demos dimensioná-lo. Para isso, devemos
utilizar a seguinte relação:
𝑄

𝐶 = 𝜔𝑉 2𝐶

𝑟𝑚𝑠

O enunciado da questão fornece a tensão da rede (220 V) e a frequência (50Hz). Desta
maneira, precisamos determinar a potência reativa gerada pelo banco de capacitores.
Como você não quer gastar muito tempo na hora da prova, vamos raciocinar de maneira
mais simples e direta.
Se a empresa exige que o fator de potência seja igual a um, ela está solicitando que toda
a potência reativa original do sistema seja reduzida a 0. Portanto, precisaremos de um banco
de capacitores que compense exatamente o valor da potência reativa original. Assim, o valor
de QC será exatamente igual a 2100 Var.
Substituindo esse valor na equação acima, chegamos rapidamente na resposta final para
a capacitância.

Note que,
𝑄𝐶 = 𝑄1 − 𝑄2
De acordo com o enunciado, a potência reativa final Q2 deve ser zero para que o ângulo
seja mínimo e consequentemente o fator de potência seja igual a um. Assim, toda potência
aparente será convertida em potência ativa! Substituindo,
𝑄𝐶 = 2100 − 0
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𝑄𝐶 = 2100 Var
Agora temos o valor de Qc para calcular a capacitância total do banco de capacitores.
Logo,
2100

𝐶 = 2𝜋50 (200)2 = 1,67 ∙ 10−4 𝐹
𝐶 = 167𝜇𝐹
Portanto,
A alternativa (C) é o gabarito da questão.
Perceba que nem utilizamos a potência ativa. O enunciado especifica seu valor para que
você perca seu tempo tentando calcular o ângulo de fase ou a potência aparente do sistema!
Mas como somos mais espertos, bastou substituir os valores na equação!
Questões sobre correção do fator de potência caem nas provas com muita frequência,
porque esse assunto, além de ter uma aplicação prática, reúne basicamente todos os
conceitos e fundamentos sobre análise de potência. Portanto, você deve dar a devida
importância para este tema!
9. (Instituto Técnico Científico de Perícia-RN-AOCP-2018) Dada a seguinte equação, no que se
refere aos campos magnetostáticos, é correto afirmar que a questão abaixo se trata da lei
∮ 𝑯 ∙ 𝑑𝒍 = ∫ 𝑱 ∙ 𝑑𝑠 = 𝐼
𝐶

𝑆

A) de Coulomb das correntes.
B) de Maxwell-Faraday.
C) da superposição de campos magnetostáticos.
D) das correntes de Biot-Savart-Ampère, de 1831.
E) circuital de Ampère.
Resolução e comentários:
A questão solicita que você identifique como é denominada a lei descrita pelas equações
apresentadas.
Essas equações se referem à lei circuital de Ampére.
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Portanto,
A alternativa (E) é o gabarito da questão
Uma questão simples, direta e conceitual que exige apenas o conhecimento sobre as leis
que regem os campos magnéticos estáticos.
10. (Polícia Científica de Pernambuco-CESPE-2016) Assinale a opção correta no que se refere à
magnetização de materiais.
A) As propriedades dos materiais ferromagnéticos independem da temperatura.
B) Ferro, chumbo e cobre são materiais ferromagnéticos.
C) Materiais ferromagnéticos são fortemente magnetizados sob a ação de um campo magnético.
D) O ar é um meio diamagnético.
E) Nos materiais supercondutores, a permeabilidade magnética relativa é maior que um.
Resolução e comentários:
A questão solicita que você determine a opção correta no que se refere à magnetização
de materiais. Portanto, vamos julgar cada item separadamente.
(a) A alternativa está incorreta. Os materiais ferromagnéticos perdem suas propriedades
ferromagnéticas e tornam-se paramagnéticas lineares quando a temperatura fica acima da
temperatura de Curie. Ou seja, suas propriedades dependem da temperatura.
(b) A alternativa está incorreta, pois o chumbo e o cobre são materiais diamagnético, os quais
possuem permeabilidade relativa menor ou igual a 1 (μr ≤ 1).
(c ) A alternativa está correta, pois os materiais ferromagnéticos são capazes de serem
magnetizados fortemente por um campo magnético.
(d) A alternativa está incorreta, pois o ar é um meio paramagnético. Os materiais
paramagnéticos possuem permeabilidade relativa ligeiramente maior ou igual a 1 (μr ≥ 1)..
(e) A alternativa está incorreta. Nos materiais considerados supercondutores, deve ocorrer o
diamagnetismo perfeito onde 𝜇𝑟 = 0 (e consequentemente B=0). Assim, os materiais
supercondutores são formados por materiais diamagnéticos.
Portanto,
A alternativa (C) é o gabarito da questão.
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11. (Pref. São Luís-FSADU-2008) Um transformador de potência tem uma razão do número de
espiras do lado primário em relação ao lado secundário de 1:5. O secundário possui 1.000
espiras, a tensão medida no secundário de 30 V. A tensão no lado primário e o número de
espiras são, respectivamente,
a) 6 V e 1.000 espiras.
b) 150 V e 5.000 espiras.
c) 6 V e 5.000 espiras.
d) 150 V e 200 espiras.
e) 6 V e 200 espiras.
Resolução e comentários:
A questão solicita que você calcule a tensão e o número de espiras no lado primário de
um transformador de potência.
Ou seja, a relação de transformação é dada por:
𝑎=

𝑣1
𝑣2

=

𝑁1
𝑁2

Segundo o enunciado, a razão do número de espiras do primário em relação ao
secundário é de 1:5.
𝑁

1

𝑎 = 𝑁1 = 5
2

Logo,
1
5

𝑁

1
= 1000

𝑁1 = 200 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠
Considerando que a tensão no secundário equivale a 30 V, temos
𝑣

𝑣

𝑎 = 𝑣1 = 301
2

Dessa forma,
1

𝑣1 = 30𝑎 = 30 ∙ 5 = 6 𝑉
Portanto,
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A alternativa (E) é o gabarito da questão.
12. (Pref. Manaus-CETRO-2012) Foram realizados ensaios de curto circuito e em vazio num
transformador monofásico de 220kV/ 22kV. No ensaio em vazio, alimentou-se o lado de baixa
tensão com tensão nominal, situação esta em que a corrente absorvida foi de 4A e a potência
de 30kW. Considerando que este transformador pode fornecer uma potência total de
1.000kVA, pode-se afirmar que os valores de tensão, corrente e potência medidos no ensaio
em vazio, em p.u., valem, respectivamente,
(A) 1p.u., 0,088p.u. e 0,03p.u.
(B) 1p.u., 0,30p.u. e 0,088p.u.
(C) 1p.u., 0,088p.u. e 0,30p.u.
(D) 1p.u., 0,030p.u. e 0,088p.u.
(E) 1p.u., 0,88p.u. e 0,30p.u.

Resolução e comentários:
A questão solicita que você calcule os valores de tensão, corrente e potência medidos
em um ensaio a vazio de um transformador.
O procedimento para resolver essa questão consiste em determinar inicialmente as
grandezas de base dos termos solicitados para que seja possível calcular seus valores em p.u.
Considerando a potência aparente total do transformador como potência de base, temos
que:
𝑆𝑏 = 1000 ∙ 103 𝑉𝐴
Conforme o enunciado, o lado de baixa foi alimentado com a tensão nominal.
Naturalmente, os valores obtidos são referidos ao lado usado como primário neste ensaio,
que por conveniência é o lado de baixa do transformador. Assim, vamos considerar a tensão
do lado de baixa como tensão de base.
𝑉𝑏 = 22 ∙ 103 𝑉
Considerando Vb como tensão de base e Sb como potência de base, podemos calcular a
corrente de base. Logo,
𝑆

𝐼𝑏 = 𝑉𝑏 =
𝑏

1000∙103
22∙103

= 45,45 𝐴
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Podemos determinar os valores em p.u por meio da razão entre a grandeza “real” e a
grandeza de base. Assim,
22∙103

𝑉

𝑉1𝑝𝑢 = 𝑉 1 = 22∙103 = 1 𝑝. 𝑢
1𝑏

𝐼

4

𝐼𝑝𝑢 = 𝐼 = 45,45 = 0,088 𝑝. 𝑢
𝑏

𝑃

30∙103

𝑃𝑝𝑢 = 𝑆 = 1000∙103 = 0,03 𝑝. 𝑢
𝑏

Portanto,
A alternativa (A) é o gabarito da questão.
13. (Pref. Santo Ângelo- FuRI-2019) A NBR 5410 estabelece as condições a que devem satisfazer
as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o
funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Essa norma se aplica às
instalações elétricas de edificações, qualquer que seja seu uso: residencial, comercial, público,
industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro, etc. Incluindo as instalações elétricas préfabricadas. A NBR 5410 não se aplica às instalações elétricas do(s) item (itens) da alternativa:
A. ( ) Feiras e exposições.
B. ( ) Áreas descobertas das propriedades, externas às edificações.
C. ( ) Reboques de acampamento (trailers) e locais de acampamento (campings).
D. ( ) Embarcações e aeronaves.
Resolução e comentários:
A questão solicita que você determine quais os tipos de instalações elétricas em que não
se aplica a NBR 5410.
Segundo a seção 1.3 item c da referida norma, ela não se aplica às instalações elétricas
de embarcações e aeronaves.
Portanto,
A alternativa (D) é o gabarito da questão.
Note que foi cobrado apenas a " letra da norma" com relação à sua aplicação.
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14. (Pref. Santo Ângelo- FURI-2019) Conforme a NBR 5410, referente às instalações elétricas
prediais em baixa tensão, é correto afirmar que, em cômodos com área superior a 6 m², deve
ser prevista uma carga mínima de iluminação de 100 VA para os primeiros 6 m², acrescida de:
A.( ) 40 VA para cada aumento de 2,0 m² inteiros.
B.( ) 60 VA para cada aumento de 4,0 m² inteiros.
C.( ) 60 VA para cada 3,5 m ou fração de perímetro.
D.( ) 80 VA para cada 5,0 m ou fração de perímetro.
Resolução e comentários:
A questão solicita que você tenha conhecimento sobre as prescrições da norma NBR
5410 relacionadas à previsão de cargas de iluminação.
Conforme à seção 9.5.2.1.2 da norma:
Em cômodo ou dependências com área superior a 6 m 2, deve ser prevista uma carga
mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m2
inteiros.
Portanto,
A alternativa (B) é o gabarito da questão.
Perceba que a questão cobrou apenas a letra da norma.
15. (Pref. Gramado-FUNDATEC-2012) O cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos
isolados de baixa tensão, segundo a norma brasileira NBR 5410, leva em conta diversos fatores.
Marque a alternativa que NÃO apresenta um destes fatores.
A) Material condutor.
B) Tipo de isolação.
C) Diâmetro do eletroduto para eletrodutos metálicos.
D) Número de condutores carregados.
E) Temperatura ambiente de 30°C ou do solo de 20°C.
Resolução e comentários:
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Essa questão solicita que você tenha conhecimento sobre as prescrições da norma NBR
5410 relacionadas ao dimensionamento de condutores por meio da capacidade de condução
de corrente.
Segundo essa norma, o critério da capacidade de condução de corrente leva em
consideração algumas características como:
-Material do condutor;
-Tipo de isolação;
-Métodos de instalação
-Número de condutores carregados;
-Carregamento no neutro;
-Temperatura;
-Resistividade térmica do solo;
-Agrupamento de condutores.
Segundo as opções fornecidas pela questão, o diâmetro de eletrodutos metálicos não
representa um desses fatores.
Portanto,
A alternativa (C) é o gabarito da questão.
16. (DETRAN-UECE-Analista de trânsito e transportes-Engenharia Elétrica—2017) Considerando
os sistemas de aterramento definidos pela norma NBR-5410/2004, assinale a opção correta.
A) TN-C-S – as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor ao longo
da instalação.
B) IT – todas as partes vivas são isoladas em relação à terra, mas pode ter um condutor aterrado
por meio de uma baixa impedância.
C) TT – as funções de neutro e de proteção podem ser combinas em um único condutor ou serem
separadas em condutores distintos.
D) TN-S – possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, as massas são ligadas ao
condutor de proteção, o qual é distinto do condutor neutro.
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Resolução e comentários:
A questão solicita que você determine a alternativa correta com relação aos sistemas de
aterramento definidos pela NBR-5410:2004. O procedimento para resolver essa questão
consiste em analisar cada alternativa separadamente.
A) A alternativa está errada. O esquema TN-C-S é caracterizado por combinar as
configurações TN-C e TN-S. Logo, as funções de neutro e de proteção são separadas em
uma parte da instalação e são realizadas em conjunto em outra.
B) A alternativa está errada. No esquema IT, as partes vivas são isoladas da terra ou um ponto
da alimentação é aterrado através de uma impedância de valor elevado. Perceba que é uma
situação ou outra.
C) A alternativa está errada. Para o esquema TT, não há previsão de utilização de um mesmo
condutor funcionar como neutro ou de proteção, pois o ponto de alimentação e as massas
são aterrados em ponto de aterramento diferentes. Ou seja, não compartilham o mesmo
eletrodo de aterramento.
D) A alternativa está certa. O esquema TN é caracterizado por possuir o ponto da
alimentação diretamente aterrado e as massas da instalação são ligadas a esse ponto por
meio de condutores de proteção. Na variante TN-S, o condutor neutro e de proteção são
distintos, conforme a alternativa.
Portanto,
A alternativa (D) é o gabarito da questão.
Muitas questões exigem o conhecimento sobre as principais características dos
esquemas. E essa questão não se concentra em apenas um. Portanto, é uma questão
importante, pois reúne informações sobre os três tipos. No geral, é mais comum tratarem
sobre o esquema TN devido às variantes e à utilização do DR. Então, estude com afinco essa
parte da matéria. Ok?
17. (IBFC-EBSERH-Engenheiro Eletricista-2017) Analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima
para baixo, tendo como base o tema Seccionamento Automático de Alimentação (5410), em
específico o esquema conhecido por TN.
1-( ) A equipotencialização via condutores de proteção, deve ser única e geral, envolvendo todas
as massas da instalação, e deve ser interligada com o ponto da alimentação aterrado, geralmente
o ponto neutro.
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2-( ) Recomenda-se o aterramento dos condutores de proteção em tantos pontos quanto possível.
Em construções de porte, tais como edifícios de grande altura, a realização de
equipotencializações locais, entre condutores de proteção e elementos condutivos da edifcação,
cumpre o papel de aterramento múltiplo do condutor de proteção.
3-( ) O uso de um mesmo e único condutor para as funções de condutor de proteção e de condutor
neutro (condutor PEN) está sujeito ao tipo de solo de aterramento, uma vez que nem sempre se
consegue uma resistência de solo inferior a 0,05 Ω.
a) V, V, e V
b) V, V, e F
c) V, F, e F
d) F, V, e F
e) F, V, e V
Resolução e comentários:
A questão solicita que você julgue e determine a sequência correta dos itens, tendo
como base o seccionamento automático da alimentação para o esquema TN (seção 5.1.2.2.4
da NBR 5410:2004. Vamos julgar cada item separadamente.
1- O item é verdadeiro segundo a seção 5.1.2.2.4.2-a) da NBR 5410:2004.
2- O item é verdadeiro segundo a seção 5.1.2.2.4.2-b) da NBR 5410:2004.
3- O item é falso segundo a seção 5.1.2.2.4.2-c) da NBR 5410:2004. O uso de um mesmo e
único condutor para as funções de condutor proteção e de condutor neutro está sujeito a
outras prescrições relacionadas à prevenção de interferências eletromagnéticas e à
precaução de corrosão eletrolítica quando da condução de corrente contínua. Além disso,
seu uso é admitido apenas em instalações fixas.
Portanto,
A alternativa (B) é o gabarito da questão.
18. (Petroquímica Suape-CESGRANRIO-2011) Engenheiro de Manutenção Pleno-Engenharia
Elétrica) O solo é considerado um condutor através do qual uma corrente elétrica pode fluir.
O Eletrodo de Aterramento é o condutor (ou conjunto de condutores) enterrado e
eletricamente ligado ao solo, sendo que
A) o Aterramento Funcional é a denominação dada à ligação à terra de um dos condutores vivos
do sistema, em que este, em geral, é o neutro.
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B) a resistência de aterramento é dada pelo potencial elétrico médio da área do solo de dispersão
de uma corrente elétrica dividido pelo valor nominal dessa corrente.
C) a composição do solo é determinante na construção da malha de aterramento, mas a umidade
e a temperatura presentes pouco influem nisso.
D) os solos ricos em vegetais e situados no fundo de vales apresentam elevada resistividade.
E) as mais baixas resistividades de solo são encontradas em terrenos arenosos e rochosos.
Resolução e comentários:
A questão solicita que você assinale a alternativa correta com relação ao aterramento.
Vamos julgar cada alternativa por vez.
A) A alternativa está certa, pois o aterramento funcional consiste na ligação à terra de um
dos condutores do sistema (aterramento da alimentação), geralmente o neutro, e está
relacionado ao correto, seguro e confiável funcionamento da instalação.
B) A alternativa está errada, pois a resistência de aterramento é dada pela relação entre o
valor da tensão resultante no eletrodo e o valor da corrente injetada nele. Ou seja, leva em
consideração a diferença de potencial entre o eletrodo e a referência da terra (potencial 0).
C) A alternativa está errada, pois tanto a umidade quanto a temperatura influenciam na
resistividade do solo.
D) A alternativa está errada, pois, os solos que contêm resíduos vegetais, os pantanosos e os
situados no fundo de vales e nas margens dos rios apresentam baixa resistividade,
principalmente devido à ionização de sais e presença de água na composição.
E) A alternativa está errada, pois os solos arenosos e rochosos possuem elevada resistividade
elétrica. Ou seja, resistem mais à passagem de corrente elétrica.
Portanto,
A alternativa (A) é o gabarito da questão.
19. (UFT- COPESE-Engenheiro Eletrétrico-2018) Analise as afirmativas a seguir em relação aos
objetivos da Norma Técnica ABNT NBR 5419:2015.
I. A Parte 1 estabelece os requisitos para a determinação de proteção contra descargas
atmosféricas.
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II. A Parte 2 estabelece os requisitos para proteção de uma estrutura contra danos físicos por meio
de um SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - e para proteção de seres
vivos contra lesões causadas pelas tensões de toque e passo nas vizinhanças de um SPDA.
III. A Parte 3 estabelece os requisitos para análise de risco em uma estrutura devido às descargas
atmosféricas para a terra.
IV. A parte 4 fornece informações para o projeto, instalação, inspeção, manutenção e ensaio de
sistemas de proteção elétricos e eletrônicos (Medidas de Proteção contra Surtos ─ MPS) para
reduzir o risco de danos permanentes internos à estrutura devido aos impulsos eletromagnéticos
de descargas atmosféricas (LEMP).
V. A Parte 5 - estabelece os requisitos para análise de risco em estruturas de torre de transmissão
devido às descargas atmosféricas para a terra.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
B) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
C) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Resolução e comentários:
A questão solicita que você analise as afirmativas com relação aos objetivos de cada parte
da NBR 5419:2015. Vamos julgar cada afirmativa separadamente.
I- A afirmativa está correta, pois está de acordo com o escopo a parte 1 da norma.
II- A afirmativa está incorreta, pois esse objetivo se refere à parte 3 da norma.
III- A afirmativa está incorreta, pois esse objetivo se refere à parte 2 da norma.
IV- A afirmativa está correta, pois está de acordo com o escopo da parte 4 da norma.
V- A afirmativa está incorreta, pois a NBR 5419:2015 é dividida apenas em 4 partes. Elas são
as seguintes: parte 1 (Princípios gerais), parte 2 (Gerenciamento de risco), parte 3 (Danos
físicos e estruturas e perigos à vida) e parte 4 (Sistemas elétricos e eletrônicos internos na
estrutura).
As afirmativas corretas são as seguintes: I e IV.
Portanto,
A alternativa (D) é o gabarito da questão.
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20. (Questão Adaptada- Pref. Santo Ângelo-FURI-Engenheiro Eletricista-2019) A luminotécnica é
o estudo de aplicação da iluminação artificial, tanto em espaços interiores quanto exteriores.
Em relação à luminotécnica, avalie as afirmações a seguir:
I. Enquanto o fluxo luminoso, dado em lúmen, é a quantidade de luz emitida por uma lâmpada em
todas as direções, a intensidade luminosa, dada em candela, é a quantidade de luz emitida por
uma fonte luminosa em uma determinada direção.
II. O coeficiente de utilização das luminárias verifica a relação entre o fluxo luminoso irradiado e o
fluxo luminoso recebido no plano de trabalho e depende da distribuição e da absorção da luz,
efetuada pelas luminárias; das dimensões do compartimento que se exprime através do Índice do
Local e das cores das paredes e teto, caracterizados pelo Fator de Reflexão.
III. O fator de depreciação pode ser definido como a razão do iluminamento médio no plano de
trabalho, após um certo período de utilização da iluminação, para o iluminamento médio obtido
nas mesmas condições, com a instalação nova.
É correto o que se afirma em:
A) apenas II e III.
B) apenas I.
C) apenas I e II.
D) I, II e III.
Resolução e comentários:
A questão solicita que você julgue as afirmações para determinar quais estão corretas,
de acordo com os fundamentos de luminotécnica. Vamos analisar cada afirmativa
separadamente.
I) A afirmativa está correta. O fluxo luminoso é definido como a potência de total radiação
emitida por uma fonte luminosa em todas as direções do espaço. E a intensidade luminosa é
definida como a potência de radiação luminosa em uma dada direção. Ou seja, a intensidade
é a razão entre o fluxo luminoso (∅) que sai da fonte e se propaga em um elemento de ângulo
sólido.
II) A afirmativa está correta. O fator de utilização relaciona justamente o fluxo recebido no
plano de trabalho e o fluxo luminoso inicial emitido pela luminária. Ou seja, depende tanto
das dimensões do local (expressa pelo índice local) quanto da cor das paredes, teto e piso
(refletância ou fator de reflexão) bem como do tipo de lâmpadas.
III) A afirmativa está correta. O fator de manutenção (ou depreciação) é a relação entre a
iluminância mantida e o nível de iluminância, quando o sistema de iluminação for novo.
Lembre-se que ele é utilizado para considerar o fato de que os sistemas de iluminação, ao
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longo do tempo, vão perdendo nível de iluminação devido às as partículas de sujeiras
acumuladas na superfície das lâmpadas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Portanto,
A alternativa (D) é o gabarito da questão.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espero que as informações apresentadas nesse material sejam no mínimo esclarecedoras e
que você possa logo logo colocá-las em prática!
Por fim, compartilho a minha alegria e privilégio em tê-los como futuros alunos no curso
regular de engenharia elétrica.
Terei o imenso prazer em orientá-lo(a) da melhor forma possível nesta caminhada rumo à
sua aprovação!
Quaisquer dúvidas ou sugestões, estarei à disposição!
Um grande abraço e bons estudos.
Att. Profa. Mariana Moronari
Email: moronari.mariana@gmail.com; Instagram: @profa.moronari.mariana

“Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.”
Albert Einstein
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8. GABARITO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CERTO
Letra A
Letra C
Letra C
Letra C
Letra B
Letra B
Letra C
Letra E
Letra C

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Letra E
Letra A
Letra D
Letra B
Letra C
Letra D
Letra B
Letra A
Letra D
Letra D
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