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 Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcadêmicasIFSC - SIGAA -

Turma: SIE148001 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (2019.2 - T01)

Questionário 1 - Tópicos de Eletricidade
Acerto:100%

Feedback Geral:Parabéns! Você alcançou um alto índice de acerto!

Respostas enviadas

1. São, respectivamente, as unidades de corrente, tensão, potência e resistência elétrica:

volt [V], ampere [A], watt [W] e joule [J].
ampere [A], watt [W], volt [V] e ohm [Ω].
volt [V], ampere [A], watt [W] e coulomb [J].
ampere [A], volt [V], watt [W] e ohm [Ω].

2. Em um circuito elétrico com tensão constante é CORRETO afirmar:

Quanto maior a resistência elétrica maior será a corrente circulante.
Quanto menor a resistência elétrica maior será a corrente circulante.
Quanto maior a resistência elétrica maior será a potência dissipada.
A corrente elétrica também será constante, independente da resistência do circuito.

3. De acordo com a ABNT, por meio da norma NBR 5410, qual definição abaixo está CORRETA (onde CA: corrente alternada e CC:
corrente contínua):

Alta tensão é a tensão superior a 13,8 kV em CA ou 1.500 V em CC, entre fases ou entre fase e terra.

Baixa tensão é a tensão superior a 50 V em CA ou 120 V em CC e igual ou inferior a 1.000 V em CA ou 1.500 V em CC, entre fases
ou entre fase e terra.

Alta tensão é a tensão superior a 13,8 kV em CA ou 3.800 V em CC, entre fases ou entre fase e terra.

Baixa tensão é a tensão superior a 110 V em CA ou 220 V em CC e igual ou inferior a 1.200 V em CA ou 2.500 V em CC, entre fases
ou entre fase e terra.

4. Escolha o item abaixo que contém APENAS equipamentos elétricos:

Motor, transformador, interruptor, tomada e disjuntor.
Transformador, interruptor, grampeador fusível e disjuntor.
Tomada, interruptor, programador, fusível e motor.
Fusível, flexibilizador, motor, transformador e lâmpada
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5. São, respectivamente, equipamentos para medição de corrente, tensão, resistência e potência elétrica:

Amperímetro, voltímetro, resistímetro e potenciômetro.
Amperímetro, voltímetro, ohmímetro e potenciômetro.
Correntímetro, voltímetro, ohmímetro e wattímetro.
Amperímetro, voltímetro, ohmímetro e wattímetro.

6. O conceito de energia elétrica é definido pelo produto da potência elétrica pelo tempo. As unidades de energia no Sistema
Internacional (SI) e a comumente utilizada no sistema elétrico são, respectivamente:

Joule e quilowatt.
Calorias e watt-hora.
Joule e watt-hora.
Calorias e quilowatt.

7. Sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica qual afirmação abaixo está ERRADA:

A TRANSMISSÃO basicamente está constituída por linhas de condutores destinados a transportar a energia elétrica desde a etapa de
geração até a etapa de distribuição, abrangendo processos de elevação e rebaixamento de tensão elétrica, realizados em
subestações próximas aos centros de consumo.

A DISTRIBUIÇÃO é o segmento do setor elétrico que compreende os potenciais desde a GERAÇÃO, indo das subestações de
transmissão até os grandes clientes.

Poda de árvores, limpeza e desmatamento das faixas de servidão são consideradas etapas de trabalho características da
DISTRIBUIÇÃO.

A DISTRIBUIÇÃO é o segmento do setor elétrico que compreende os potenciais após a transmissão, indo das subestações de
distribuição até os clientes.

8. A capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem de corrente elétrica é definida por:

Corrente elétrica.
Tensão elétrica.
Resistência elétrica.
Potência elétrica.
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9. Materiais constituídos por átomos que possuem poucos elétrons na última camada orbital são considerados "condutores" de
eletricidade. Das opções abaixo, escolha apenas aquela na qual todos os materiais são bons condutores.

Cobre, grafite, magnésio e polipropileno.
Alumínio, cobre, ouro e prata.
Ouro, prata, grafite e vidro.
Cerâmica, cobre, alumínio e silicone.

10. Para haver corrente elétrica é necessário a constituição de um circuito com os seguintes elementos:

Fonte, condutor e alimentador.
Gerador, condutor e carga.
Fonte, receptor e carga
Gerador, amplificador e alimentador.

<< Voltar às respostas Cancelar


