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Introdução:
O exame do módulo de Quadros Elétricos da disciplina de Práticas Oficinais destina-se a alunos que não tiveram aproveitamento positivo a este módulo.
Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e características da prova, o material a utilizar e a duração da
mesma.
Conteúdos

Objetivos

Estrutura da prova

Cotações

A prova apresenta um exercício prático:
1. Medição de grandezas elétricas
2. Eletrificação de quadros elétricos
2.1. Monofásicos
2.2. Trifásicos
3. Instalação coletiva
4. Corte e seccionamento
5. Proteção
5.1. Contra sobreintensidades
5.2. Contra sobretensões
5.3. Contra curto-circuitos
6. Seletividade de circuitos
7. Manutenção
8. Diagnóstico e reparação de avarias

 Utilizar aparelhos de medida que permitem obter o valor
das grandezas elétricas existentes num circuito;
 Conceber, executar, instalar e alterar quadros elétricos,
no âmbito das suas competências;
 Aplicar normas de segurança e implementar medidas
de proteção de riscos elétricos;
 Cumprir os requisitos estabelecidos nas normas
específicas para instalação de quadros elétricos;
 Monitorizar as condições de funcionamento de quadros
elétricos.

Execução de um quadro elétrico tendo em
conta:
- A utilização de aparelhos de medida,

30

- A utilização de aparelhos de corte e
comando,

30

- A utilização de aparelhos de proteção de
aparelhagem,

30

- A utilização de aparelhos de proteção de
pessoas,

30

- A colocação correta de condutores dentro
do quadro,

40

- A execução correta das ligações no quadro,

40

TOTAL

200 pontos

Material a utilizar:

O examinando deve ser portador do material atribuído na mala de ferramentas.
O trabalho devera ser individual, sem qualquer troca de ideias entre examinandos.
O material necessário para a realização da prova ira ser entregue no início da prova.
Critérios gerais de correção:

–
–
–
–
–
–
–

Eﬁcácia na interpretação do desenho esquemático.
Rigor exigido na clareza do traçado.
Eﬁcácia na utilização de técnicas e meios para execução correta do quadro elétrico.
Eﬁciente utilização das ferramentas, equipamentos e aparelhagem elétrica.
Domínio da linguagem técnica, aplicação das normas.
Domínio dos materiais e técnicas utlizadas.
Criatividade na aplicação de conhecimentos.
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