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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA I 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE: _____________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________ 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de desclassificação 

do Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta; 

b) Uso de máquina calculadora; 

c) Aparelho de comunicação, salvo os disponibilizados e autorizados pela Comissão do Concurso; 

d) Fumar nos locais de prova; 

e) Comunicação entre candidatos, permitida apenas com os fiscais; 

f) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

g) Utilizar de qualquer recurso fraudulento; 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta 

azul ou preta; 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 A Prova será Escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 03 (três) horas e 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 alternativas (a, 
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b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta. Cada grupo de nível de Ensino terá o número 

de questões diferentes, conforme tabelas abaixo: 

Grupo I – Ensino Superior e Ensino Médio Completo (40 quarenta questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 10 (dez) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

 

Grupo II – Ensino Fundamental Completo (34 trinta e quatro questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 09 (nove) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

 

 Grupo III – Alfabetizado (16 dezesseis questões): 

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 10 (dez) 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

 

 Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o grupo de ensino informado acima; 

 Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o Cartão Resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas.  

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato;  

 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Respeitadas as normas de circulação e conduta, é correto afirmar que os veículos: 

a) Grandes devem circular pela esquerda; 

b) Menores tem preferência de passagem; 

c) Maiores são responsáveis pelos menores; 

d) Com maior velocidade devem circular pela direita. 

 

2. Um bom cidadão, geralmente, é também um bom motorista. Assim ele: 

a) Conhece mas não cumpre as leis de trânsito; 

b) Abre mão quando necessário dos seus direitos para respeitar o direito do outro; 

c) Preocupa-se em resolver o seu problema primeiramente; 

d) Usa o veículo como instrumento de força e vaidade. 

 

3. Num cruzamento de duas vias urbanas locais sem rotatória e sem sinalização de via preferencial, a 

preferência de passagem será do veículo: 

a) Que estiver na subida; 

b) Que vier pela esquerda do condutor; 

c) Que vier pela direita do condutor; 

d) Que ligar o pisca-alerta. 

 

4. Aponte nos itens abaixo o que NÃO faz parte das consequências negativas causados pela relação 

trânsito e meio ambiente: 

a) Poluição atmosférica, visual, sonora e de gases poluente; 

b) Incêndios devastadores, pelo uso inadequado de lugares de descaso as beiras das rodovias, ou 

pelo cigarro jogado pela janela do veículo; 

c) Mortes de animais silvestres, provocados por excesso de velocidade e descaso à sinalização. 

d) Não jogar lixo na via, nos terrenos baldios ou na vegetação à margem das rodovias. 

 

5. Aponte a definição correta de trator, segundo o Código de Trânsito Brasileiro: 

a) Veículo automotor utilizado para realizar trabalhos agrícolas e passeios; 

b) Veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e tracionar outros 

veículos. 

c) Veículo agrícola construído apenas para tracionar outros veículos; 

d) Veículo utilizado para passeio e pavimentação.  

 

6. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB Art. 144, o trator de roda, o trator misto ou o 

equipamento automotor destinado a movimentação de cargas ou execução de trabalhos agrícolas só 

podem ser conduzidos na via publica por condutor habilitado nas categorias; 

a) A e B; 

b) A; 

c) B; 

d) C, D ou E; 

 

7. Você vai operar um trator sem estrutura de proteção contra capotamento (EPCC), ou sem cabine do 

operador. Nessa situação você deve: 

a) Usar cinto de segurança; 
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b) Usar apenas as hastes de segurança; 

c) Não usar cinto de segurança; 

d) Usar cinto de segurança e capacete; 

 

8. Quando se coloca uma máquina em movimento, o operador deverá estar na seguinte condição, em 

relação à cabine: 

a) De costas com cintos de segurança. 

b) Inclinado. 

c) Em pé. 

d) Sentado com cintos de segurança. 

 

9. Os painéis de instrumentos apresentam varias informações. Entre diferentes arranjos o importante é 

saber o que cada um faz. Com base no símbolo abaixo, qual o significado representado pela figura? 

 

a) Marcador do nível de água do radiador; 

b) Pressão do óleo do motor; 

c) Falta de óleo da transmissão; 

d) Pressão do óleo do hidráulico. 

10. Considere a imagem abaixo: 

 

Qual a nomenclatura do relógio do painel de instrumentos? 

a) Tratometro = Conta giro e horimetro; 

b) Horimetro = horas trabalhadas do motor; 

c) Tacometro = Conta giro do motor; 

d) Voltimetro = Carga de voltagem da bateria; 

11. O relógio abaixo chama-se Manômetro e é um instrumento de controle da? 

 

a) Medida de óleo combustível da máquina; 

b) Medida de óleo lubrificante da transmissão da máquina; 

c) Pressão do óleo lubrificante da transmissão da máquina; 

d) Pressão do óleo lubrificante do motor da máquina. 
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12. O voltímetro é responsável por medir a carga elétrica correta de uma bateria. Quando o motor esta 

desligado esse relógio registra a voltagem para testar a carga. Qual a voltagem correta de uma bateria 

desligada?  

 

a) 12 volt; 

b) 12,50 volt; 

c) 12,70 a 12,80 volt; 

d) 13 volt. 

13. Ao transitar em rodovias publicas, sob neblina ou estar em atividade de trabalho, o condutor da 

máquina deve imediatamente: 

a) Ligar a luz interna da cabine; 

b) Acender a luz baixa e ligar o pisca alerta; 

c) Acender a luz baixa do farol, aumentar a distancia do veículo a sua frente, ligar o pisca alerta e o 

giro-flex. 

d) Acender a luz alta , pisca alerta e farol traseiro de serviço; 

 

14. Em uma situação em que houver hidroplanagem o operador deve principalmente; 

a) Ligar o farol de luz alta; 

b) Aumentar a velocidade; 

c) Utilizar o freio de mão; 

d) Segurar a direção com força. 

 

15. Ao dirigir uma máquina o condutor estava sem óculos de correção de visão nem algo compatível, 

condição esta que foi imposta no momento da renovação da licença para conduzir. Esse ato é uma 

infração? 

a) Infração gravíssima; 

b) Não é infração; 

c) Infração leve; 

d) Infração média; 

 

16. Qual a idade mínima para habilitar-se nas categorias D e E? 

a) 18 

b) 20 

c) 21 

d) 25 

 

17. Identifique e assinale a alternativa que indica corretamente a placa de sinalização abaixo: 

 

a) Peso máximo permitido; 

b) Peso máximo permitido por eixo; 
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c) Comprimento máximo permitido; 

d) Comprimento mínimo permitido; 

18. Identifique e assinale a alternativa que indica corretamente a placa de sinalização abaixo: 

 

a) Máquinas agrícolas na pista; 

b) Máquinas sem EPCC; 

c) Máquinas agrícolas alta velocidade; 

d) Máquinas agrícolas na pista em baixa velocidade;  

 

19. O bloco é a principal estrutura do motor, onde estão agregados, EXETO: 

a) Cilindros; 

b) Êmbolos; 

c) Tuchos; 

d) Árvore de manivela. 

 

20. São funções básicas dos óleos lubrificantes,EXETO: 

a) Proteger o motor contra a corrosão através da acidificação dos produtos que se formam na 

combustão. 

b) Reduzir o desgaste gerado pelo atrito entre a parede do cilindro com os anéis; 

c) Fazer uma compensação do espaço livre entre as peças móveis; 

d) Ajudar no processo de arrefecimento. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a letra da música abaixo, trecho de uma famosa música de Guilherme Arantes. 

APRENDENDO A JOGAR 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo  

Mas aprendendo a jogar 

 

Água mole em pedra dura 

Mais vale que dois voando 

Se eu nascesse assim pra lua 

Não estaria trabalhando 

Mas em casa de ferreiro 

Quem com ferro se fere é bobo 

Cria fama, deita na cama 

 

Quero ver o berreiro na hora do lobo 

Quem tem amigo cachorro 
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Quer sarna para se coçar 

Boca fechada não entra besouro 

Macaco que muito pula quer dançar 

                                             Disponível em: http://letras.terra.com.br/guilhermearantes/46301/ 

                                                             

 

21. Nessa música há uma mistura de provérbios e ditados populares, entretanto, o enfoque é na 

primeira estrofe: 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo  

Mas aprendendo a jogar 

Qual mensagem o autor pretende transmitir nessa estrofe? Assinale a única alternativa correta: 

a) O importante é vencer sempre. 

b) O importante é saber viver. 

c) Para ganhar é preciso sempre perder primeiro. 

d) Deve-se evitar jogar para não perder. 

 

22. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

O político ______________a lei por isso teve seu ______________cassado. 

 

a) Inflingiu – mandado 

b) Infringiu - mandato 

c) Infligiu – mandado 

d) Infrigiu – mandato 

 

23. Assinale a frase em que está correta a correlação verbal. 

a) Se você sorrisse sentia mais felicidade. 

b) Se você sorrir sentia mais felicidade. 

c) Se você sorrisse sentiria mais felicidade. 

d) Se você sorrisse sentisse mais felicidade. 

 

24. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? 

a) As pesquisas eliminaram parte da emoção.  

b) Os bons alunos sempre se saem bem.  

c) Nas brincadeiras há sempre uma sensação maravilhosa.  

d) As grandes pessoas são as que possuem humildade.  

 

 25. Das palavras abaixo, qual pode mudar de gênero sem sofrer nenhuma alteração ortográfica, apenas 

trocando o artigo que a anteceda? 

a) marido  

b) professor  

c) dentista  

d) conde 

 

26. Com relação ao uso dos porquês, qual das frases está corretamente escrita? 

a) Por quê você não veio antes?  

b) Porquê você não veio antes?  

http://letras.terra.com.br/guilhermearantes/46301/
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c) Por que você não veio antes?  

d) Porque você não veio antes?  

 

27. Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 

a) Os jovens, inquietos, aguardavam o resultado do exame.  

b) Inquietos, os jovens aguardavam o resultado do exame.  

c) Os jovens inquietos aguardavam o resultado do exame.  

d) Os jovens, aguardavam, inquietos o resultado do exame.  

 

28. Assinale a opção em que todas as palavras formam o plural em ões, tal como balão –balões. 

a) botão – confissão –irmão 

b) operação – limão – cidadão 

c) capitão – tubarão – cristão 

d) eleição – portão – opinião  

 

29. Assinale a alternativa que contém erro de regência nominal 

a) Ele é favorável à pena de morte 

b) Nenhum objeto é idêntico de outro 

c) Sempre foi parecido ao tio. 

d) Estavam acostumados à solidão 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

30. Com o passar do tempo a estrutura física do meio ambiente vai se modificando naturalmente, 

entretanto, os seres humanos, com suas intervenções, estão provocando inúmeros desequilíbrios 

ambientais, uma segunda natureza.  Dessa forma, sobre o processo de produção do espaço geográfico, 

a única alternativa correta é: 

a) Após a segunda natureza virá a terceira, a quarta e assim, sucessivamente. 

b) Os espaços geográficos foram reconstruídos pelo homem, ao longo da história, voltados, sempre, 

à preservação das espécies. 

c) O homem pouco interferiu na natureza. 

d) A segunda natureza, portanto, nada mais é do que a natureza humanizada. 

 

31. Segundo estudos mundiais, em 2025, muitas pessoas sofrerão carência de água, caso não haja 

conscientização sobre a maneira correta de  seu consumo atual .  As atividades humanas interferem no 

ciclo da água, alterando:  

a) O regime de chuvas, mas não a quantidade de água para consumo disponível no planeta. 

b) Apenas a quantidade de água superficial existente nos lagos e rios nos diversos países. 

c) A qualidade da água disponível nos países de primeiro mundo. 

d) A quantidade e qualidade da água disponível para o consumo das populações 

 

 

32. Muito se tem alertado sobre a situação ambiental do planeta. Sobre essa questão é correto afirmar 

que: 

a) Os países de primeiro mundo, por serem países mais desenvolvidos e com uma economia melhor 

já conseguiram reorganizar o espaço e conservar o meio ambiente. 

b) A pobreza, o crescimento da população e a degradação do meio ambiente estão intimamente 

ligados e podem explicar vários problemas ecológicos. 
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c) No que diz respeito ao  aquecimento global pelo efeito estufa, os países de primeiro mundo e as 

planícies litorâneas não serão afetados. 

d) O crescimento da população do planeta e a pobreza da humanidade não interferem na questão 

ambiental. 

 

33.  Hoje em dia, pode-se observar  que, em muitos  países,  há lixões depositados  a céu aberto,  

subnutrição,  doenças provocadas pelo excesso de bebidas e drogas, ausência de água potável ou 

esgoto,  carência  de atenção médica e medicamentos. Pela leitura do texto e com relação à poluição 

ambiental indique a alternativa correta: 

a) A poluição atinge, de forma absolutamente igual, todas as áreas do planeta, tanto as 

desenvolvidas como as subdesenvolvidas. 

  b) A poluição tem origem e características diferentes, sendo, em muitos casos, resultante de 

relações desiguais entre os homens. 

c) A poluição se apresenta, através da história, como um mal necessário ao progresso do país, não 

havendo o que se possa fazer a respeito. 

d) A poluição tem menor área de abrangência nos países desenvolvidos e provoca mais riscos a 

outra parte da humanidade. 

 

34. Enormes extensões de florestas já foram extintas devido à produção de papel. Para evitar que novas 

áreas de florestas nativas sejam destruídas para suprir a produção crescente de papel, assinale a única 

proposta viável: 

a) Aumentar a reciclagem de papel, por meio da coleta seletiva e processamento em usinas. 

b) Proibir o consumo excessivo do papel permitindo seu uso apenas em casos específicos e 

justificáveis. 

c) Evitar importação e exportação do papel para fins comerciais. 

d) Evitar área verde nos centros urbanos incentivando o seu cultivo apenas nas áreas rurais. 

 


