
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

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

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
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) Apenas na afirmativa I e II. 
(B) Apenas na afirmativa I, II e IV.  
(C) Apenas 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. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de acordo com o § 1º do Art. 1º do 
Código de Trânsito Brasileiro: “Considera-se trânsito a utilização das vias por __________________, 
________________________, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga ou descarga.” 

 
(A) pessoas – veículos e animais  
(B) pessoas – veículos 
(C) pessoas – veículos leves e pesados 
(D) pessoas – animais 

 
QUESTÃO 22. O Órgão coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, de acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro é o:  
 
(A) CONTRAN  
(B) CETRAN 
(C) CONTRADIFE 
(D) JARI 

 
QUESTÃO 23. A placa de sinalização de obras indicada ao lado significa: 
 
(A) Projeção de cascalho. 
(B) Pista escorregadia. 
(C) Área com desmoronamento. 
(D) Risco de capotamento. 

 
QUESTÃO 24. Objetivando garantir a segurança no trânsito e prevenir acidentes, deve-se:  
 
I. dirigir com velocidade adequada ao local;  
II. ultrapassar somente com segurança; 
III. manter distância adequada do veículo da frente; 
IV. sinalizar as intenções;  
V. parar somente em locais permitidos; 
VI. dirigir sozinho longas distâncias.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e V.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II, III, IV e VI.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III, IV e V.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 25. Considerado comportamento inadequado, que tem por consequência causar acidentes de 

trânsito:  
 
(A) Conhecimento das leis de trânsito.  
(B) O abuso da auto-confiança. 
(C) Decisões rápidas nas situações de perigo. 
(D) Atenção e observação. 
 
  



QUESTÃO 26. Tratando-se de segurança no trânsito, assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso e indique a 
sequência correta:  

 
I. (    ) É aconselhável a prevenção de acidentes no trânsito, realizando manutenções periódicos no veículo ou 

máquina, sendo que faróis, pedais, pisca-alertas, pneus e sistemas elétricos e de freio precisam estar em 
bom funcionamento. 

II. (    ) Em situações climáticas de tempestados e geadas o cuidado deve ser redobrado, pois são grandes as 
possibilidades de derrapar na pista, ficar preso em um enxurrada, cair em buracos escondidos pela água ou 
até enfrentar deslizamento de terra; 

III. (    ) Em tempestades e geadas a visibilidade dos outros motoristas também pode diminuir e corre-se o risco 
de alguém bater na traseira do veículo ou máquina;  

IV. (    ) Não basta apenas manter-se sóbrio se estiver dirigindo, mas também nunca deve-se pegar no volante 
cansado demais.  

V. (    ) Ao dirigir à noite, os cuidados devem ser redobrados e usar sempre o farol alto. 
 
(A) V – V – V – V – V.  
(B) V – V – V – V – F.  
(C) V – F – V – F – V.  
(D) F – V – V – V – F.  

 
QUESTÃO 27. Quanto ao levantamento de pessoas em máquinas pesadas: 
 
(A) Só é permitido se forem plataformas construídas para este fim 
(B) É permitido em qualquer situação 
(C) Só é permitido em situações de emergência 
(D) É permitido para os serviços de poda de árvores e manutenções e instalações elétricas. 

 
QUESTÃO 28. São documentos de porte obrigatório para dirigir, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro:  
 
I. ACC – Autorização para conduzir ciclomotores;  
II. PPD – Permissão para dirigir;  
III. CNH – Carteira Nacional de Habilitação;  
IV. CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento anual do veículo;  
 
(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 29. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do 

Sistema Nacional de Trânsito: 
 
I. Sinalização. 
II. Fiscalização.  
III. Implantação de equipamentos de segurança. 
IV. Sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao Código de Trânsito Brasileiro. 
 
(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 30 São obrigações de um operador de máquinas pesas: 
 
(A) Colocar o rendimento operacional da máquina acima de tudo. 
(B) Ao constatar superaquecimento do motor, terminar o expediente e posteriormente procurar apoio técnico. 
(C) Manter seu superior informado a respeito de sinais de problemas no motor e outras partes da máquina. 
(D) Desconhecer as placas de sinalização de trânsito. 



 
QUESTÃO 31. É uma ação incorreta do operador de máquinas: 
 
(A) Manter a máquina funcionando em locais com pouca circulação de ar. 
(B) Não dar carona na máquina. 
(C) Travar a alavanca de transmissão antes de descer da máquina. 
(D) Checar as condições da máquina antes de iniciar os trabalhos. 

 
QUESTÃO 32. Quais são as substâncias químicas que são adicionadas à gasolina com a finalidade de aumentar 

o seu índice de octanagem, isto é, a sua resistência à compressão dentro do motor de explosão interna:  
 
(A) Detonantes. 
(B) Antidetonantes. 
(C) Hidrocarbonetos líquidos ligeiros. 
(D) Óxidos nítricos.  

 
QUESTÃO 33. Relacione as colunas e marque a opção com a ordem correta: 
 

(1) Trator de esteira 

(2) Motoniveladora 

(3) Retroescavadeira 

(4) Roçadeira 

(  ) Trator equipado com uma pá na frente e uma concha atrás, utilizado para abertura de 
valas e outras atividades em obras. 

(  ) Máquina utilizada em obras de construção civil, em conjunto com outras máquinas, 
principalmente para o nivelamento  do terreno. 

(   ) Tipo de trator que se locomove através de esteiras movidas  pelo sistema mecânico de 
transmissão.  

(   ) Implemento puxado por um trator para realizar a limpeza de pastagens, destruição de 
restos de lavouras e outras atividades. 

 
(A) 1-2-3-4 
(B) 4-3-2-1 
(C) 3-2-4-1 
(D) 3-2-1-4 
 
QUESTÃO 34. Uma motoniveladora possui um acessório na parte de trás chamado “ripper”. Qual é a principal 

função deste acessório: 
 
(A)  Rasgar o solo para facilitar a compactação pela lâmina 
(B) Movimentar pedras e grandes agragados 
(C)  Penetrar em materiais duros e desagrega-los para facilitar a movimentação com a lâmina 
(D) Penetrar em materiais duros e desagrega-los para facilitar a compactação com a lâmina 
 
QUESTÃO 35. Para a realização de um serviço de escavação em um terreno com topografia bastante acidentada, 

qual a máquina mais indicada: 
 
(A) Motoniveladora 
(B) Retroescavadeira 
(C) Trator de esteira 
(D) Escavadeira hidráulica 
 
QUESTÃO 36.   O termo técnico mais utilizado para serviços de terraplenagem em rocha é: 
 
(A) Terraplenagem de rocha. 
(B) Terraplenagem mineral. 
(C) Desmonte de rocha. 
(D) Desmonte de pedra. 
 
  



QUESTÃO 37. A respeito de pneus, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:  
 

I. Balanceamento é o processo de equilibragem estática e dinâmica do conjunto pneu/roda e deve ser 
realizado sempre que houver substituição de pneus, ou for efetuado conserto em pneus ou câmaras, por 
ocasião de vibrações e sempre que houver substituição de elementos do conjunto rodante. 

II. Rodas e/ou eixos desalinhados podem reduzir a vida útil do pneu.  
III. Para minimizar as agressões térmicas nos talões dos pneus é recomendado revisar periodicamente o 

funcionamento geral dos freios e assegurar a correta utilização do freio-motor do veículo.  
IV. Pioneira no trabalho de logística reversa no país, a indústria de pneus atende e ainda pretende superar o 

compromisso estabelecido com o IBAMA e dar destino correto aos pneus inservíveis que vende no Brasil e 
são recolhidos em pontos de coleta nos 26 estados e no Distrito Federal.  
 

(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 38. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança 

lateral e frontal, sob pena de cometimento da infração do Artigo 192 e 201, sendo errado afirmar que:  
 
(A) não há uma determinação exata de qual deve ser a distância a ser guardada. 
(B) a distância a ser guardada é equivalente a medida do veículo. 
(C) quando o condutor estiver ultrapassando ou passando um ciclista a distância a ser mantida é de um metro 

e cinquenta centímetros. 
(D) não há determinação exata de distância a ser mantida nem mesmo em relação ao ciclista.  

 
QUESTÃO 39. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Artigo 29, § 2º:  
 
I. Os veículos de maior porte serão responsáveis pela segurança dos menores;  
II. Os motorizados pelos não motorizados;  
III. Todos os veículos pela incolumidade dos pedestres;  
IV. O condutor de um veículo pelo outro condutor, quando em trânsito pela mesma via.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 40. Terraplenagem é a técnica de engenharia de escavação e movimentação de solos e rocha. São 

etapas do serviço de terraplenagem: 
 
(A) Desmonte de rochas, escavação e carregamento. 
(B) Detonação, escavação, carregamento e transporte. 
(C) Escavação, carregamento e transporte. 
(D) Escavação, carregamento, transporte e espalhamento. 

 
 


