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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 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; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

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

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

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

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 14h00min com término às 17h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h30min (três horas e trinta 

minutos). A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta 

de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 08 (oito) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões 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 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Leia o texto e assinale a alternativa que apresenta uma informação TOTALMENTE CORRETA 

de acordo com as informações contidas abaixo: 

A vovó estava certa: deixar feijão de molho é bom para saúde, indica estudo 

Deixar o feijão de molho de um dia para o outro, antes de cozinhá-lo pela manhã, era algo 

recorrente na casa das avós. A prática, conhecida como "remolho", tirava do feijão substâncias que 

poderiam, por exemplo, dar gases.  

O hábito, que foi sendo deixado para trás, é mesmo benéfico para a saúde, segundo 

especialistas do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP (Universidade de São Paulo) e da 

Embrapa Arroz e Feijão. 

 Quando os grãos de feijão ficam de molho entre 8 e 12 horas, além de acelerar a etapa de 

cozimento por conta da pré-hidratação, é possível eliminar - ou dissolver - alguns componentes 

considerados antinutricionais. 

Além de deixar o feijão de molho por várias horas, os antigos tinham o costume de usar a 

própria água do remolho para cozinhar o alimento.  

As pesquisas, no entanto, mostraram que trocar esta água é mais vantajoso nutricionalmente 

do que cozer o alimento na própria água de remolho. 

 

Fonte: UOL, 25/05/2017, em: 

 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/05/25/pesquisa-mostra-que-a-vovo-

estava-certa-deixar-o-feijao-de-molho-e-uma-boa.htm, acesso em 01/06/2017. 

 

a) A pesquisa indicou que o hábito da vovó em deixar o feijão no “remolho” é maléfico e 

orienta que seja trocada a água, pelo menos três vezes, para o processo de cozimento. 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/05/25/pesquisa-mostra-que-a-vovo-estava-certa-deixar-o-feijao-de-molho-e-uma-boa.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/05/25/pesquisa-mostra-que-a-vovo-estava-certa-deixar-o-feijao-de-molho-e-uma-boa.htm
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b) A pesquisa indicou que o hábito da vovó em deixar o feijão no “remolho” é benéfico e que 

seja seguida também a prática de não substituir a água para o processo de cozimento. 

c) A pesquisa indicou que o hábito da vovó em deixar o feijão no “remolho” é benéfico, porém 

orienta que seja trocada a água para o processo de cozimento. 

d) A pesquisa condena todas as práticas das vovós quanto ao preparo do feijão; 

e) A pesquisa descobre que a prática de remolho do feijão deve ser banida uma vez que é capaz 

de eliminar ou dissolver alguns componentes considerados nutricionais. 

2 - Assinale a alternativa na qual TODAS as palavras estejam corretamente grafadas: 

a) amisade – severo – abstrato – extremo – cacique  

b) amizade – besoro – abstrato – extremo – cacique 

c) amizade – salsixa – abstrato – estremo – cacique 

d) amizade – severo – abstrato – extremo – cacique 

e) amisade – severo – abistrato – extremo – cacique 

3 - Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE, sintática, ortográfica e semanticamente, 

o fragmento posto:  

Um peixe 'sem cara' ________________ pela última vez em 1873 foi 'redescoberto' por cientistas na 

Austrália. O animal tem 40 cm e foi achado a 4 mil metros _______________ do nível do mar. A 

redescoberta aconteceu durante uma missão coordenada por uma equipe de cientistas internacionais 

que________________________, à distância, as profundezas de um enorme ________________ na 

costa leste da Austrália. 

Fonte: https://tvuol.uol.com.br/video/peixe-sem-cara-do-fundo-do-oceano-e-visto-pela-primeira-vez-

desde-1873-04028D983864CC916326, acesso em 01/06/2017. 

a) fragrado – abaixo – explora - abismo  

b) flagrado – abaixo – explora - abismo  

c) flagrado – abaixo – exploram - abismo  

https://tvuol.uol.com.br/video/peixe-sem-cara-do-fundo-do-oceano-e-visto-pela-primeira-vez-desde-1873-04028D983864CC916326
https://tvuol.uol.com.br/video/peixe-sem-cara-do-fundo-do-oceano-e-visto-pela-primeira-vez-desde-1873-04028D983864CC916326
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d) fragrado – abaicho – esplora - abismo  

e) flagrados – abaixo – esplora - abismo  

4 - Assinale a única alternativa na qual a palavra em destaque NÃO indica o tempo passado: 

a) Ele assistia a TV todos os domingos a tarde. 

b) Tinha assistido muito TV durante o domingo a tarde. 

c) Ele assistiu a TV durante todo o domingo.  

d) Ele já assistira a aquele programa em outros finais de semana. 

e) Ele assistirá TV até o final do domingo. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

5 - Um supermercado realizou uma pesquisa com clientes do sexo feminino e masculino, referente a 

dois produtos, A e B. As respostas foram computadas e registradas no quadro abaixo: 

PRODUTO SEXO FEMININO SEXO MASCULINO 

A 178 157 

B 205 214 

 

O número de clientes que escolheu o produto A foi de: 

a) 383 

b) 375 

c) 335 

d) 371 

e) 419  

6 - A quantia de R$ 2 800,00 vai ser repartida entre duas pessoas de modo que a primeira receba uma 

quantia proporcional a 5 e a segunda uma quantia proporcional a 9. Do valor repartido caberá à 

primeira pessoa: 

a) R$ 1 000,00 

b) R$ 1 120,00 
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c) R$ 1 320,00 

d) R$ 1 380,00 

e) R$ 1 800,00 

7 - Considere a expressão: . O valor de  é: 

a) 42 

b) 32 

c) 12 

d) 2 

e)  

8 - Um minuto tem 60 segundos. Em 1 560 segundos teremos: 

a) 34 min 

b) 32 min 

c) 31 min 

d) 28 min 

e) 26 min 

CONHECIMENTOS GERAIS 

9 - Jurista brasileiro que ganhou projeção nacional e até internacional por sua atuação na Operação 

conhecida como Lava Jato. 

a) Gilmar Mendes 

b) Sergio Moro 

c) Carmen Lúcia Antunes Rocha 

d) Eduardo Cunha 

e) Sergio Cabral 

10 - Assinale a alternativa que indica os municípios catarinenses limítrofes do município de Itá. 

I - Paial 

II - Seara 

III - Arabutã 
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IV - Concórdia 

V - Ipumirim 

As assertivas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III; IV e V 

b) As alternativas II; III e V  

c) As alternativas II; III; IV e V 

d) As alternativas II; IV e  V  

e) As alternativas I; II; III e IV 

11 - A maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no país, que começou investigando 

uma rede de doleiros que atuavam em vários Estados e descobriu a existência de um vasto esquema 

de corrupção envolvendo a Petrobrás e grandes empreiteiras, é conhecida como: 

a) Operação Mala Preta. 

b) Operação Águas Profundas. 

c) Operação 13 de maio. 

d) Operação Lava Jato. 

e) Operação Jaguatirica. 

12 - A cidade nova de Itá foi construída devido a criação da Usina Hidrelétrica de Itá. A água 

represada do rio Uruguai cobriria toda a área da cidade, então a prefeitura e a estatal- Eletrosul 

responsáveis pela obra da usina indenizaram as famílias e começaram as obras para a construção da 

nova cidade de Itá, ao lado da velha cidade, mas a uma altitude maior. Quando as águas do rio 

Uruguai inundaram a cidade velha, restaram visíveis apenas ________________________________, 

que hoje serve como ponto turístico para a cidade.   

Assinale a sentença que completa corretamente a informação. 

a) as torres da velha igreja 

b) o telhado da prefeitura  

c) as chaminés de algumas casas 
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d) o balneário 

e) o museu 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

13 - De que forma o operador de moto niveladora deve deslocar com o seu equipamento para evitar 

menor desgaste possível dos pneus. 

a) Sempre em velocidade administrada. 

b) Sempre com os pneus calibrados numa praça de trabalho limpa e conservada. 

c) Sempre deslocando preferencialmente em terrenos de inclinação até moderada. 

d) Não existe nenhuma regra definida, ou seja, de qualquer forma o desgaste é o mesmo. 

e) Sempre com pneus na medida recomendada em praça com pouca inclinação. 

14 - Nos trabalhos de laminação com a Moto niveladora, para manter a lâmina sempre afiada, 

devemos colocar a lâmina na posição: 

a) A posição não interfere. 

b) Toda para trás (tombada para trás). 

c) Toda para frente (tombada para frente). 

d) De trabalho, deve manter um ângulo de 90 graus em relação ao solo. 

e) Na posição de 45 graus. 

15 - A transmissão da moto niveladora possui modos diferentes de velocidades e tração de trabalho. 

Visando o menor consumo e o desgaste do motor, devemos sempre: 

a) Conhecer e utilizar os modos adequados para cada tipo de atividade. 

b) Acelerar o motor em qualquer tipo de operação. 

c) Em locais de material de difícil desagregação devemos trabalhar em baixa rotação. 

d) Sempre utilizarmos a média rotação nas atividades.  

e) Conhecer os modos e manter a media de rotação constante. 

16 - A segurança na operação de equipamentos móveis depende: 

a) Depende do equipamento. 

b) Apenas da qualificação do operador, da relação com o meio onde está trabalhando. 

c) Das Condições do local. 

d) Da qualificação, atenção e do comprometimento do operador em praticar os procedimentos 

de segurança estabelecidos. 

e) Da qualificação e a relação do operador. 
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17 - O que o operador deve fazer antes de iniciar operação? 

a) Funcionar o motor para aquecê-lo. 

b) Funcionar o equipamento e após verificar o painel de instrumentos. 

c) Fazer o check-list de todos os compartimentos do equipamento. 

d) Regular o sistema hidráulico. 

e) Circular a maquina da qual você vai iniciar os trabalhos. 

18 - Ser um operador defensivo e econômico, assumindo um comportamento seguro é: 

a) Perceber antecipadamente os riscos, desenvolver velocidade compatível com as condições 

adversas e agir prontamente;  

b) Deslocar o equipamento somente a 20 km/h mantendo a atenção devida. 

c) Calibrar os pneus, verificar luzes, conduzir com atenção, verificar o ambiente antes de sair. 

d) Trabalhar no regime alto em todas as operações; 

e) Iniciar os trabalhos com muita observação. 

19 - Operando um compactador de cilindro liso e avistando uma pedra no caminho da compactação, a 

atitude mais correta para esta situação é: 

a) Passar pela lateral direita pelo fato do sistema estar nesta posição. 

b) Passar a lateral esquerda do cilindro. 

c) Passar no meio do cilindro por sobre o obstáculo. 

d) De qualquer forma, pois é irrelevante sempre haverá desgaste. 

e) Nenhuma das alternativas acima está correta. 

20 - A inclinação dos pneus da moto niveladora dianteiros auxilia nas seguintes atividades: 

a) Melhora na manobra da máquina. 

b) Reduz o ângulo de giro em manobras, mantém a máquina na trajetória ao fazer valetas. 

c) Não deve ser usada, pois danifica a máquina nas manobras restritas. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

e) Aumenta o ângulo de manobras. 

 


