
 

Nível: Médio  

Área: Técnico em Eletrônica 

QUESTÃO 47.  

Situação: IMPROCEDENTE 

RECURSO:  
Considerando-se que a questão 47 da Prova Objetiva aplicada no dia 15/06/2014 para o cargo de Técnico em 

Eletrônica versa sobre conteúdo não previsto no rol de conteúdos previstos no Conteúdo Programático, no 

Anexo IV do respectivo Edital, sendo que a questão 47 versa sobre Aterramento; e tal conteúdo não foi 

expressamente previsto no rol do Conteúdo Programático previsto para o cargo específico, solicitamos a 

ANULAÇÃO da questão e a atribuição da pontuação correspondente a todos os candidatos, conforme 

preconiza o princípio da Legalidade.Nestes termos Solicitamos e esperamos deferimento. 
 

JUSTIFICATIVA:  
 
O conteúdo cobrado na questão é parte necessária e essencial para que o técnico consiga, de forma 

satisfatória, executar os serviços inclusos no item 6 da relação de conhecimentos específicos para Técnicos 

em Eletrônica, do edital: 

 

“6. Computadores: Instalação da CPU com seus periféricos (monitor, teclado e impressora).” 

 

A instalação de computadores requer circuitos com condutores de proteção, ou seja, condutores interligados 

a um sistema de aterramento. A alimentação de distribuição elétrica destes equipamentos eletrônicos deve 

ser protegida de falhas da rede de distribuição de energia a que estão conectados.  

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 

 

 
Fonte Bibliográfica: Edital 02_2014 – PMP_Quadro Geral 2014); NBR 5410-2004 – Instalações elétricas de 

baixa tensão.  

 

QUESTÃO 48.  

Situação: IMPROCEDENTE 

 

RECURSO:  

Considerando-se que a questão 48 da Prova Objetiva aplicada no dia 15/06/2014 para o cargo de Técnico em 

Eletrônica versa sobre conteúdo não previsto no rol de conteúdos previstos no Conteúdo Programático, no 

Anexo IV do respectivo Edital, sendo que a questão 48 versa sobre Proteção de Equipamentos; e tal 

conteúdo não foi expressamente previsto no rol do Conteúdo Programático previsto para o cargo específico, 

solicitamos a ANULAÇÃO da questão e a atribuição da pontuação correspondente a todos os candidatos, 

conforme preconiza o princípio da Legalidade.Nestes termos Solicitamos e esperamos deferimento. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

O conteúdo de proteção de equipamentos é parte integrante e essencial para que um técnico cumpra com 

eficiência o disposto no item 6 da relação de conhecimentos específicos para Técnico em Eletrônica, incluso 

no edital. 

 



“6. Computadores: Instalação da CPU com seus periféricos (monitor, teclado e impressora).” 

 

É necessário que o técnico em eletrônica domine os conceitos de proteção de equipamentos, para que 

consiga concluir com êxito a instalações dos equipamentos - CPU e seus periféricos, afim de que seu 

funcionamento seja garantido.  

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 

 

Fontes Bibliográficas: Edital 02_2014 – PMP_Quadro Geral 2014; NBR 5410-2004 – Instalações elétricas 

de baixa tensão.  

  

QUESTÃO 54.  

Situação: IMPROCEDENTE 

RECURSO:  

Considerando-se que a questão 54 da Prova Objetiva aplicada no dia 15/06/2014 para o cargo de Técnico em 

Eletrônica versam sobre conteúdo não previsto no rol de conteúdos previstos no Conteúdo Programático, no 

Anexo IV do respectivo Edital, sendo que a questão 54 versa sobre Conceito de Eletromagnetismo; e tal 

conteúdo não foi expressamente previsto no rol do Conteúdo Programático previsto para o cargo específico, 

solicitamos a ANULAÇÃO da questão e a atribuição da pontuação correspondente a todos os candidatos, 

conforme preconiza o princípio da Legalidade.Nestes termos Solicitamos e esperamos deferimento.  

  

JUSTIFICATIVA:  

  

O conteúdo cobrado tem como função a verificação de conceitos que ao técnico é cobrado na relação de 

conhecimentos específicos para Técnico em Eletrônica, incluso no edital. 

Abaixo uma lista de itens inclusos na relação de conhecimentos específicos para Técnico em Eletrônica, os 

quais requerem o conhecimento do conceito de eletromagnetismo: 

 2. Instrumentos de Medidas Elétricas: Multímetros analógico e digital; 

 6. Noções de rede de computadores (topologias, meios de comunicação - par metálico, fibra óptica, 

wireless - cabeamento estruturado, equipamentos para redes; 

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 

 

 

Fontes Bibliográficas: 

 

 Edital 02_2014 – PMP_Quadro Geral 2014); Eletromagnetismo – Joseph A. Edminister;  Eletromagnetismo 

– William H. Hayt Jr. – 3ª ed. 

 
 
 
 


