
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: MECÂNICO 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 08 (oito) Português, 06 (seis) 

matemática, 06 (seis) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-

RESPOSTA, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem 
da prova, conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o 
único documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do 

candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 
 
 
 
 



  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (08 questões) 
 

QUESTÃO 01. Assinale a alternativa que não apresenta dígrafo:  
 

(A) Guerra 
(B) Trabalho  
(C) Desenho 
(D) Linguiça 
 

QUESTÃO 02. Na frase “Deixo meus lápis novos dentro da minha mochila”, encontra-se adjetivo:  
 

I. deixo 
II. lápis 
III. novos 
IV. dentro 
V. mochila 
 

(A) Apenas na afirmativa I. 
(B) Na afirmativa II e V.  
(C) Apenas na afirmativa III.  
(D) Apenas na afirmativa IV.  
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 
(A) Comprei mortandela.  
(B) A moça foi pega roubando salchichas.  
(C) O criminoso foi pego em flagrante.  
(D) As lâmpadas florescentes são mais econômicas.  
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a sílaba tônica está na primeira sílaba: 
 

(A) anta 
(B) mosquito 
(C) camelo 
(D) borboleta 
 

QUESTÃO 05.  Preencha corretamente as lacunas, utilizando-se adequadamente as palavras “mal” e “mau”. 
 

I. A filha da professora foi ____________ educada com os demais alunos.  
II. Raquel sempre come em restaurante e se alimenta ___________.  
III. A diretora estava de ______________ humor.  
 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 
 

(A) mau – mal – mau 
(B) mal – mal – mau 
(C) mal – mau – mal 
(D) mau – mal – mal 
 

QUESTÃO 06. Na frase “Fred e Chiquinha ganharam um cachorro e estão felizes”, encontra-se substantivo:  
 

I. Fred 
II. Chiquinha 
III. ganharam 
IV. cachorro 
V. felizes 
 

(A) Na afirmativa I e II. 
(B) Na afirmativa I, II e IV.  
(C) Na afirmativa III e V.  
(D) Apenas na afirmativa V.  



QUESTÃO 07. Indique a alternativa que apresenta grafia correta: 
 
(A) Churrasco.  
(B) Enchurrada.  
(C) Chícara.  
(D) Lagarticha. 
 
QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo e indique a alternativa correta:  
 
I. Silêncio! 
II. Esta manhã o mar está calmo.  
III. Atenção! 
IV. Agasalhe-se, pois está frio. 
 
(A) Há frases apenas nas afirmativas I e III.  
(B) Há frases apenas nas afirmativas II e IV.  
(C) Há frase apenas na afirmativa II.  
(D) Há frases em todas as afirmativas. 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (06 questões) 
 

QUESTÃO 09. É de manhã e num relógio analógico o ponteiro maior está parado no 7 e o ponteiro menor está 
parado no 6, então são:  

 
(A) 6 horas e 35 minutos. 
(B) 7 horas e 30 minutos.  
(C) 7 horas e 6 minutos. 
(D) 6 horas e 7 minutos.  
 
QUESTÃO 10.  De acordo com o coordenador de um vestibular, há uma média de 36 candidatos por vaga, 

oferecida para o curso de engenharia. Isso significa que:  
 
I. O coordenador poderia ter dito que a relação candidato por vaga está na razão de 36 para 1.  
II. No caso de haver 1.260 inscritos e sabendo que a relação candidato/vaga é de 36 para 1, o total de vagas é 

de 36.  
III. Há quantidade de vagas é igual a de candidatos por vaga.  
IV. Há mais candidatos que vagas. 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 11. Ana vai à loja para comprar tapetes. Comprou um grande para a sala de sua casa, que custou 

R$351,00, um jogo de banheiro que custou R$113,00 e um tapete para a cozinha que custou R$55,00. 
Sabendo que Ana tinha R$800,00, quanto lhe sobrou? 

 
(A) 281,00 
(B) 381,00 
(C) 419,00 
(D) 519,00 
 
  



QUESTÃO 12. Sabendo que na floricultura um buquê de rosas custa R$62,00, uma cesta de girassóis custa 
R$65,50, um vaso de orquídea R$45,00 e um maço de flores do campo custa R$37,50. Assinale “V” para 
Verdadeiro e “F” para Falso:  

 
I. (    ) Comprando um buquê de rosas e um vaso de orquídea gastarei R$107,00. 
II. (    ) Comprando um maço de fores do campo e uma cesta de girassóis gastarei R$102,00.  
III. (    ) Comprando um vaso de orquídea e um maço de flores do campo gastarei R$82,50. 
IV. (    ) Comprando uma cesta de girassóis, um vaso de orquídea e um buquê de rosas gastarei R$ 171,50.  
 
Assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo: 
 
(A) V – F – V – V. 
(B) F – V – v – F.  
(C) V – F – V – F.  
(D) F – F – V – V.   
 
QUESTÃO 13. Considerando a tabela abaixo de altura dos alunos de uma turma de educação física, qual a 

estatura média da equipe:  
 

TABELA DE ALTURAS 

ALUNO ALTURA (cm) 

Antônio 185 

César 180 

Daniel 181 

Evandro 190 

Flávio 175 

Gustavo 179 

Henrique 181 

Mário 165 

Otávio 173 

Wilson 166 

Zelindo 172 

 
(A) 1,76 m.  
(B) 1,77 m. 
(C) 1,80 m.  
(D) 1,94 m.  
 
QUESTÃO 14. A partir da mesma tabela de altura dos alunos constante na questão anterior, assinale a 

alternativa incorreta:  
 

(A) Mário tem altura ≤ que Zelindo.  

(B) Henrique tem altura ≥ que Flávio.  
(C) Antonio tem a metade da soma da altura de César e Evandro.  

(D) Gustavo tem altura ≤ que Wilson.  
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (06 questões) 
 

QUESTÃO 15. Preencha corretamente a lacuna: “A dengue é uma doença ______________ transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, muito comuns em áreas tropicais.”  

 
(A) viral 
(B) bacteriana 
(C) por via aérea 
(D) por toxina. 
 

  



QUESTÃO 16. Os pneus inservíveis descartados de forma errada: 
 
I. Contribuem para entupimentos de redes de esgoto e enchentes. 
II. Provocam a poluição de rios. 
III. Ocupam um enorme volume nos aterros sanitários. 
IV. Podem também ser foco para a reprodução do mosquito da dengue. 
 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 

QUESTÃO 17. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 
(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  

(C) Joaçaba.  

(D) Piratuba. 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

QUESTÃO 18. O Museu Entomológico Dr. Fritz Plaumann está instalado em Seara:  
 
(A) no Distrito de Nova Teutônia. 
(B) na Biblioteca Pública Municipal. 
(C) no Centro de Memória Antônio Zanuzzo.  
(D) na Linha São Brás.  
 
QUESTÃO 19. O Município de Seara tem instituído as fundações:  
 
I. cultural. 
II. de esportes. 
III. do meio ambiente. 
IV. da educação. 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.   
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 

considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 
(A) ao bullying. 
(B) a xenofobia. 
(C) a discriminação racial. 
(D) ao mosquito da dengue. 
 

  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. A respeito do motor diesel, é correto afirmar que: 
 
(A) A combustão se faz pelo aumento da temperatura provocado pela compressão do ar; 
(B) A combustão se faz pela faísca emitida pelo sistema de ignição; 
(C) A combustão ocorre pelo aquecimento da gasolina devido à alta compressão do ar; 
(D) A combustão se faz pela diminuição da temperatura provocado pela compressão do ar; 
 
QUESTÃO 22. Segundo sua aplicação, os motores são classificados em 4 tipos básicos. A respeito de motores 

do tipo industriais, assinale a alternativa correta: 
 
(A) São destinados ao acionamento de máquinas estacionárias, como geradores, máquinas de solda, bombas 

e outras máquinas que operam com rotação constante; 
(B) São destinados ao acionamento de máquinas de construção civil, como tratores, carregadeiras, guindastes, 

compressores de ar, máquinas de mineração, veículos de operação fora de estrada e outros; 
(C) São destinados ao acionamento de veículos de transporte em geral, como caminhões e ônibus; 
(D) São destinados à propulsão de barcos e máquinas de uso naval; 
 
QUESTÃO 23. Preencha as lacunas e marque a opção que corresponde a alternativa correta: “O 

______________ é onde se alojam os conjuntos de ___________, compostos pelos _____________ com 
anéis de segmento, camisas, bielas, ___________ de manivela e de comando de válvulas com seus 
____________ e buchas.” 

 
(A) Cárter – cilindro – pistões – árvores – mancais; 
(B) Bloco de cilindros – cilindro – pistões – planta – mancais; 
(C) Bloco de cilindros – cilindro – pistões – árvores – mancais; 
(D) Bloco de cilindros – anéis – pistões – árvores – mancais; 
 
QUESTÃO 24. A respeito do cabeçote, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso e assinale a opção que 

corresponde a alternativa correta: 
 
I. (   ) Funciona como tampão para os cilindros; 
II. (   ) Acomoda os mecanismos das válvulas de admissão e escape; 
III. (   ) Acomoda os e canais de circulação do líquido de arrefecimento; 
IV. (   ) Pode ser individual, um para cada cilindro ou múltiplo, cobrindo vários cilindros; 
 
(A) V – V – V – F. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – V – F – V. 
(D) V – V – V – V. 
 
QUESTÃO 25. Os motores de combustão interna, segundo o tipo de combustível que utilizam, são classificados 

em: 
 
(A) Motores ciclo Otto e motores ciclo Diesel; 
(B) Motores ciclo Diesel e motores dois tempos; 
(C) Motores a Diesel e motores leves; 
(D) Motores ciclo Otto e motores a gasolina; 
 
QUESTÃO 26. Se tratando do motor diesel, o que significa rotação: 
 
(A) Velocidade média do pistão; 
(B) Distância percorrida pelo pistão entre os extremos do cilindro; 
(C) Diâmetro do cilindro; 
(D) Número de revoluções por minuto da árvore de manivelas; 
 
  



QUESTÃO 27. Relacione as colunas identificando os estágios de funcionamento do motor diesel e assinale a 
alternativa correspondente: 

 
COLUNA 1ª COLUNA 2ª 
(1) Indução 
(2) Compressão 
(3) Ignição 
(4) Exaustão 

(   ) O combustível é injetado no ar comprimido a alta temperatura, entrando em 
combustão espontânea e forçando o movimento do pistão para baixo. 
(    ) O ar é aspirado para o interior do cilindro, penetrando nele através da válvula de 
entrada. 
(   ) O pistão sobe e comprime o ar dentro do cilindro, em produção muito mais  elevada do 
que num motor a gasolina comum. 
(  ) Os gases que se formaram na fase anterior são expelidos do interior do cilindro pelo 
movimento ascendente do pistão 

 

(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 3 – 1 – 2 – 4. 
(C) 1 – 2 – 4 – 3. 
(D) 3 – 1 – 4 – 2. 
 

QUESTÃO 28. O motor tem sua capacidade definida em termos de potência em: 
 

(A) HP (horse-power) ou CV (cavalo vapor) e é a indicação da quantidade de trabalho que ele é capaz de 
realizar na unidade do tempo. 

(B) HP (horse-power) ou CV (cavalo de potência) e é a indicação da quantidade de trabalho que ele é capaz de 
realizar na unidade de espaço. 

(C) HP (horse-power) ou CV (cavalo vapor) e é a indicação da quantidade de trabalho que ele é capaz de 
realizar na unidade do espaço. 

(D) HP (horse-power) ou CV (cavalo vapor) e é a indicação da velocidade máxima que ele pode atingir. 
 
QUESTÃO 29. Para se medir a potência do motor hoje em dia é usado o: 
 
(A) Velocímetro. 
(B) Odômetro. 
(C) Potenciômetro. 
(D) Dinamômetro. 
 

QUESTÃO 30. O turbo compressor, conhecido também como turbina, é um elemento que pode trazer algumas 
vantagens ao funcionamento do motor. Sobre o turbo compressor, marque V para verdadeiro e F para 
falso e assinale a opção que corresponde a alternativa correta: 

 

I. (   ) Trabalha em baixas rotações, na ordem de 8.000 a 12.000 RPM, proporcionando ganho de potência. 
II. (   ) Proporciona um ganho de potência, nos motores diesel, na ordem de 30% a 40% e redução de 

consumo específico de combustível no entorno de 5%. 
III. (   ) Proporciona um aumento no consumo de combustível e aumento da potência, devido a diminuição de 

compressão. 
IV. (   ) Ao parar o motor, durante um certo intervalo de tempo, o turbo compressor continuará girando. 
 

(A) F – V – F – V. 
(B) F – V – F – F. 
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – F - V. 
 

QUESTÃO 31. O mecânico da prefeitura de Seara diz que um caminhão está tendo problemas no motor. Ele 
afirma que o escapamento do caminhão está liberando um volume grande de fumaça azul e acinzentada. 
Esses sinais indicam que: 

 

(A) O motor está bom, pois é normal emitir bastante fumaça, se tratando de um motor diesel. 
(B) O caminhão está com problemas, e o mais provável é que seja no filtro de ar do motor. 
(C) O caminhão deve estar com baixo nível de óleo no cárter. 
(D) São claros sinais de que o motor está com complicações, indicando que o problema pode ser no 

catalizador, devido ao excesso da entrada de óleo ou na condição térmica do motor. 
 



QUESTÃO 32. Ao trocar o óleo de um motor de um caminhão da prefeitura você percebeu a presença de 
resíduos nesse óleo usado. Qual a decisão correta a ser tomada nesse caso: 

 
(A) Continuar com a troca, pois é normal a presença de resíduos devido ao desgaste de algumas peças do 

motor. 
(B) Verificar se esses resíduos são metálicos para saber se o óleo pode ser reutilizado. 
(C) Verificar se os resíduos presentes no óleo são metálicos e continuar com a troca. 
(D) Verificar se os resíduos presentes no óleo são metálicos e investigar sua origem, pois alguma peça deve 

estar tendo desgaste irregular. 
 
QUESTÃO 33. Um novo mecânico contratado pela prefeitura tem dúvidas de como deve fazer a verificação do 

nível de óleo do motor dos tratores. Qual a maneira correta de fazer esta verificação: 
 
(A) Deve ser feita anualmente, antes da primeira partida do motor no ano, com o trator em local plano, 

verificando se o nível do óleo está entre o mínimo e o máximo da vareta. 
(B) Deve ser feita verificação diariamente, depois do funcionamento e partida do motor, com o motor ainda 

quente, com o trator em local plano, verificando se o nível do óleo está entre o mínimo e o máximo da 
vareta; 

(C) Deve ser feita verificação diariamente, antes da primeira partida do motor, com o trator em local plano, 
verificando se o nível do óleo está entre o mínimo e o máximo da vareta. 

(D) Deve ser feita verificação diariamente, antes da primeira partida do motor, com o trator em local 
inclinado, de frente para baixo, verificando se o nível do óleo está entre o mínimo e o máximo da vareta; 

 
QUESTÃO 34. Qual o procedimento correto para se realizar a troca de óleo do motor de um trator: 
 
(A) Coloca-se o trator em local plano com o motor aquecido; Limpa externamente o bujão do cárter, o bocal 

de enchimento e o filtro; Remove o bujão do cárter despejando o óleo em um recipiente; Retira a tampa 
do bocal de abastecimento; Retira o filtro de óleo; Coloca o bujão do cárter; Faz o abastecimento do cárter 
com o novo óleo; Fecha o bocal; 

(B) Coloca-se o trator em local plano com o motor aquecido; Limpa externamente o bujão do cárter, o bocal 
de enchimento e o filtro; Remove o bujão do cárter despejando o óleo em um recipiente; Retira o filtro de 
óleo; Coloca o filtro novo; Coloca o bujão do cárter; Faz o abastecimento do cárter com o novo óleo; Fecha 
o bocal; 

(C) Coloca-se o trator em local plano com o motor aquecido; Limpa externamente o bujão do cárter, o bocal 
de enchimento e o filtro; Remove o bujão do cárter despejando o óleo em um recipiente; Retira a tampa 
do bocal de abastecimento; Retira o filtro de óleo; Coloca o filtro novo; Coloca o bujão do cárter; Faz o 
abastecimento do cárter com o novo óleo; Fecha o bocal; 

(D) Coloca-se o trator em local plano com o motor aquecido; Limpa externamente o bujão do cárter, o bocal 
de enchimento e o filtro; Remove o bujão do cárter despejando o óleo em um recipiente; Retira a tampa 
do bocal de abastecimento; Retira o filtro de óleo; Coloca o filtro novo; Faz o abastecimento do cárter com 
o novo óleo; 

 
QUESTÃO 35. A tampa do radiador tem uma válvula de pressão e uma de descompressão. A pressurização do 

sistema de arrefecimento tem função de retardar o ponto de ebulição do líquido, prevenindo a perda do 
líquido por evaporação, e evitar o fenômeno da cavitação. Em caso de a tampa do radiador apresentar 
problema, qual a orientação: 

 
(A) Substituir por outra tampa qualquer, pois são todas iguais. 
(B) Substituir por outra tampa adequada à marca e modelo, com a pressão correta indicada na tampa. 
(C) Tentar consertar a tampa para evitar custos. 
(D) Manter a mesma tampa pois não haverá problemas. 
 
  



QUESTÃO 36. A respeito da calibragem dos pneus de tratores, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso e 
assinale a opção que corresponde a alternativa correta: 

 
I. (  )Para manter a pressão adequada deve-se periodicamente  efetuar sua calibragem; 
II. (  )A pressão de inflação é a mesma com água ou sem água no pneu; 
III. (  )Usa-se água nos pneus para os mesmos ficarem mais macios; 
IV. (  )A pressão de inflação no pneu com água é maior do que a do pneu sem água; 
 
(A) V – F – V – F. 
(B) V – V – V – F. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – F – V. 
 
QUESTÃO 37. Identifique as partes fixas do motor diesel relacionando as colunas: 
 

 

(   ) Tampa de válvulas 
(   ) Cabeçote 
(   ) Bloco 
(   ) Cárter 
(   ) Junta 
 

 
(A) 7 – 5 – 3 – 2 – 1. 
(B) 1 – 3 – 5 – 7 – 2. 
(C) 1 – 2 – 7 – 5 – 3. 
(D) 1 – 3 – 2 – 5 – 7. 
 

QUESTÃO 38. Analise as figuras a seguir, identifique os estágios do motor diesel e marque a opção que 
corresponde a sequência correta: 

 

 
(1)  (2) (3) (4) 

 

(A) Compressão-Admissão-Expansão-Exaustão 
(B) Admissão-Expansão-Compressão-Exaustão 
(C) Admissão-Compressão-Expansão-Exaustão 
(D) Admissão-Exaustão-Expansão-Exaustão 
 

  



QUESTÃO 39. Quando o trator faz uma curva, a roda de tração do lado externo da curva percorre uma 
trajetória maior que a do lado interno. Desta forma, faz-se necessário compensar a diferença de rotação 
entre as rodas. Isto é feito pelo: 

 
(A) Câmbio 
(B) Hidráulico 
(C) Eixo 
(D) Diferencial 
 
QUESTÃO 40. Os tratores podem ser classificados quanto ao tipo de rodado de pneu. Marque “V” para 

verdadeiro e “F” para falso e assinale a opção que corresponde a alternativa correta: 
 
I. (   ) O trator 4x2 (simples) possui quatro rodas, sendo duas traseiras de tração e duas dianteiras, menores, 

apenas com finalidade direcional; 
II. (   ) O trator 4x2 TDA (tração dianteira auxiliar) possui rodas dianteiras menores que as traseiras que, além 

de possuir função direcional, são providas de tração, sendo então denominado de trator traçado;  
III. (   ) O trator 4x4 possui todas as rodas do mesmo tamanho, providas de tração constante, com velocidade 

igual nos dois eixos. Seu sistema de direção é normalmente realizado pela articulação do chassi; 
IV. (   ) No trator 4x2 TDA, quando acionada a TDA, a velocidade do rodado traseiro tem um avanço de 

aproximadamente 5% em relação a dianteira; 
 
(A) V – V – F – F. 
(B) V – V – F – V. 
(C) V – V – V – F. 
(D) V – V – V – V. 
 
 
 
 


