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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

SIMILARES 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Concurso Público: 

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 

tubo transparente, 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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 
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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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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 

CARLOTA, A PRIMEIRA DEPUTADA FEDERAL DO BRASIL 

A história que vamos contar aqui é sobre a primeira mulher do Brasil (e da América Latina) que foi 

eleita como deputada federal. Seu nome era Carlota Pereira de Queirós.  

Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou professora e, depois, 

médica. Em 1928, ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica da Faculdade de Medicina 

de São Paulo. Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista, em 1932. Esse movimento, organizado por São Paulo, lutava contra o governo do 

presidente Getúlio Vargas e defendia a elaboração de uma nova Constituição – o conjunto de leis que 

define os direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros. Carlota organizou um grupo de 700 mulheres 

para ajudar os feridos da Revolução Constitucionalista. 

Fonte: Adaptado de: http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/ 

1 - Após a leitura do texto responda: A primeira formação de Carlota foi: 

a) deputada federal 

b) médica 

c) professora 

d) política  

e) chefe de laboratório 

2 - Em qual alternativa ocorre a CORRETA divisão das sílabas? 

a) pe- diá-tri-ca 

b) cres-ceu 

c) pro-fe-sso-ra 

d) en-vol-ve-u  

http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/
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e) de-fe-ndi-a 

3 - Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, objetos, animais, etc. Nesse sentido, 

assinale a única alternativa na qual todas as palavras destacadas sejam SUBSTANTIVOS: 

a) Seu nome era Carlota Pereira de Queirós. 

b) Ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica. 

c) Se formou professora e, depois, médica. 

d) Carlota organizou um grupo de 700 mulheres. 

e) Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista. 

4 - Observe a frase: “Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou 

professora e, depois, médica.” A palavra sublinhada pode ser substituída sem alteração de sentido 

por:  

a) anteriormente 

b) antecipadamente 

c) adequadamente 

d) posteriormente 

e) raramente 

5 - A palavra PEDIÁTRICA se refere a: 

a) Especialidade médica dedicada à assistência ao idoso. 

b) Especialidade médica dedicada à crianças carentes. 

c) Especialidade à assistência de animais domésticos. 

d) Especialidade médica dedicada ao cuidado com os pés. 

e) Especialidade médica dedicada à assistência à criança e ao adolescente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolescente
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Carlos gastou  do dinheiro que dispunha para pagamento de um boleto cujo valor era de R$ 

48,00. O total de dinheiro que ele tinha era de: 

a) R$ 96,00 

b) R$ 80,00 

c) R$ 104,00 

d) R$ 120,00 

e) R$ 144,00 

7 - Determinada Loteria estava pagando um prêmio total de R$ 416.000,00. Sabendo que quatro 

apostadores acertaram este prêmio e que o valor deve ser repartido em partes iguais, então cada 

acertador levará a quantia de: 

a) R$ 140.000,00 

b) R$ 114.000,00 

c) R$ 108.000,00 

d) R$ 104.000,00 

e) R$ 94.000,00 

8 - O valor da expressão:  é: 

a) 4 

b) 8 

c) 10 

d) 20 

e) 30 

9 - Em uma consulta o médico receitou para um paciente um remédio que deve ser tomado a uma 

proporção de  por quilograma de pessoa. Sabendo que o paciente pesa 72 quilogramas e que 

cada gota desse remédio tem , a quantidade de gotas que o paciente deve ingerir para tomar a 

dose certa é: 

a) 9 gotas do remédio 

b) 10 gotas do remédio 

c) 12 gotas do remédio 

d) 14 gotas do remédio 

e) 18 gotas do remédio 
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10 - Um terreno retangular tem 40 metros de comprimento e 30 metros de largura. Sabendo que 40% 

da área desse terreno (é destinado) para horta e jardim, o restante da área mede: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O Hino Nacional Brasileiro é considerado um símbolo da nação. Assinale a alternativa que o 

trecho do hino foi escrito com troca de palavras: 

a) Brasil, um sonho intenso, um raio múltiplo / De amor e de esperança à terra desce / Se em 

teu formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro resplandece 

b) Brasil, de amor eterno, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro reaparece  

c) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido  / A imagem do Cruzeiro resplandece  

d) Brasil, de amor eterno, um raio fúlvido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e claro / A imagem do Cristo reaparece 

e) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cristo resplandece 

12 - A região Sul do Brasil é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais dos três estados citados acima: 

a) Florianópolis – Blumenau - Passo Fundo 

b) Porto Alegre – Toledo - Blumenau 

c) Porto Alegre – Curitiba - Erechim 

d) Porto Alegre – Curitiba - Florianópolis 
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e) Passo Fundo – Curitiba - Florianópolis 

13 - Vivemos numa era de muitas inovações tecnológicas. Todos os dias os noticiários divulgam 

novas invenções para melhorar e facilitar a vida do homem. Nesse sentido, qual das alternativas 

apresenta um objeto que não é uma invenção moderna: 

a) Impressora 3D 

b) Roda 

c) Telefone Celular 

d) Carros Autônomos  

e) Pendrive 

14 - Não é uma cidade que faz divisa com o município de Seara: 

a) Chapecó  

b) Concórdia 

c) Itá  

d) Arabutã 

e) Ipumirim 

15 - Quanto à população de Seara, é correto: 

a) Possui menos de 5.000 habitantes. 

b) Possui mais habitantes do que a cidade de Concórdia. 

c) Possui mais de 25.000 habitantes. 

d) Possui entre 15.000 e 20.000 habitantes. 

e) Possui menos habitantes do que Arabutã. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E SIMILARES 

16 - Os motores de quatro tempos são assim denominados porque realizam o ciclo em quatro cursos 

do pistão. O ciclo do motor é composto por quatro fases na ordem: 

a) Compressão, expansão, aspiração e descarga. 

b) Descarga, admissão, expansão e compressão. 

c) Admissão, compressão, expansão e descarga. 

d) Expansão, admissão, aspiração e compressão. 

e) Aspiração, expansão, descarga e compressão. 

17 - De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, analise o trecho e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna : 

“É________ ao motorista profissional dirigir por mais de 5(cinco) horas e meia ininterruptas veículos 

de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.” 

a) Permitido. 

b) Ilícito. 

c) Admitido. 

d) Licito. 

e) Vedado. 

18 - Podemos descrever a Direção Defensiva como: 

a) Dirigir de modo imprudente, apesar dos motoristas e condições do trânsito e tempo, 

preservando sua vida. 

b) Conjunto de técnicas e manobras realizadas em situação de emergência, como acidentes de 

trânsito ou sequestros e roubos. 

c) Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e condições 

adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. 
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d) Utilização do veículo como instrumento de ataque, ou seja, em uma situação de perseguição, 

você ira bater em pontos específicos no carro inimigo, para provocar um acidente e imobilizar o 

veiculo. 

e) Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de simbologias 

necessárias a sua identificação e sem Carteira Nacional de Habilitação. 

19 - O sistema que protege o veículo e a carga contra golpes em função da irregularidade do terreno, 

também propicia maior conforto ao motorista e aumenta a vida útil do veículo e denominado : 

a) Sistema de Alimentação. 

b) Sistema de Admissão. 

c) Sistema de Suspensão. 

d) Sistema de Freios. 

e) Sistema de Arrefecimento. 

20 - Primeiros socorros são as primeiras providências tomadas no local do acidente. É o atendimento 

inicial e temporário, até a chegada de um socorro profissional. Essas providências são: 

a) Fazer uma rápida avalição da vitima e retira-la das ferragens. 

b) Colocar a vitima no seu veículo ate a chegada dos bombeiros. 

c) Não realizar processo nenhum até a chegada de outras pessoas. 

d) Avaliar as condições e acionar corretamente um serviço de emergência. 

e) Retirar a vitima do acidente e fazer respiração boca-boca. 

21 - Os princípios a serem seguidos para o relacionamento e a convivência social no transito são, 

EXCETO: 

a) A dignidade da pessoa humana, da qual derivam os valores e atitudes para o convívio social; 

b) A valorização da liberdade individual, que garante ao usuário o direito de estabelecer 

procedimentos isolados para garantir o seu direito de mobilidade. 
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c) A corresponsabilidade pela vida social, que estimula a formação de atitudes em relação à 

segurança do trânsito e ao direito de mobilidade dos cidadãos; 

d) O princípio da mobilização, que fundamenta o envolvimento da sociedade para avaliar os 

problemas do transito e suas consequências; 

e) A igualdade dos direitos, da qual decorre a necessidade de considerar as diferenças entre as 

pessoas, o fundamenta a solidariedade. 

22 - Um operador deverá realizar um serviço de manutenção em um lugar lamacento, onde poderá 

trabalhar com objetos cortantes. Neste caso, ele deve utilizar:  

a) Botas e avental. 

b) Luva e botas. 

c) Óculos e avental. 

d) Óculos e botas. 

e) Luva e óculos. 

23 - Ao descer uma ladeira acentuada, o operador deve deixar a máquina: 

a) Em ponto morto, utilizando o pedal de freio para controlar a velocidade. 

b) Engrenando em uma marcha mais baixa, utilizando o pedal de freio para controlar a 

velocidade. 

c) Em ponto morto, utilizando o pedal da embreagem para controlar a velocidade. 

d) Engrenando em uma marcha mais alta, utilizando o pedal do freio para controlar a 

velocidade. 

e) Engrenando em uma marcha mais baixa, utilizando o pedal de embreagem para controlar a 

velocidade. 

24 - Dentre os símbolos mostrados a seguir no painel de um veículo, o que esta associado ao sistema 

de injeção: 
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a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

25 - Dentre as formas indicadas a seguir, a utilizada no símbolo de parada obrigatória: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

26 - De acordo com a tipografia de colisões, quando um veículo ou parte do mesmo sai da via por 

causas alheias á vontade do condutor, isso constitui: 

a) Uma manobra de ré. 
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b) Um engavetamento. 

c) Uma ultrapassagem. 

d) Um despiste. 

e) Um acionamento do Airbag. 

27 - Os gestos dos Agentes de Autoridade de Trânsito são formas de sinalização regulamentar, que 

possuem um significado e devem ser obedecidos. Caso um agente de trânsito execute a ordem da 

ilustração abaixo, esse gesto significará uma: 

 

a) Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. 

b) Ordem de diminuição de velocidade. 

c) Ordem de seguir em frente. 

d) Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os 

veículos que já se encontram nela, não são obrigados a parar. 

e) Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente 

a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do seu deslocamento. 

28 - A bitola do Trator é definida como a medida: 

a) Do centro do pneu dianteiro ao centro do pneu traseiro. 

b) Do início do veículo até o centro do pneu traseiro. 

c) Do centro do pneu dianteiro até o final do veículo. 

d) De centro a centro dos pneus traseiros. 

e) De centro a centro dos pneus dianteiros. 
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29 - No atendimento de primeiros socorros, é fundamental verificar os sinais vitais, que são aqueles 

que indicam a existência de vida. Dentre os sinais indicados abaixo, aquele que NÃO é considerado 

como vital e o/a: 

a) Respiração. 

b) Pulso. 

c) Temperatura. 

d) Pressão arterial. 

e) Fala. 

30 - Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou outros veículos, água ou detritos é uma 

infração de trânsito: 

a) Grave. 

b) Leve. 

c) Gravíssima. 

d) Atípica. 

e) Média. 

31 - A Carteira Nacional de Habilitação ( CNH ), expedida em modelo único e de acordo com as 

especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá 

fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé publica e equivalerá a documento de identidade 

em todo o território nacional. A respeito disso, marque a opção FALSA. 

a) É facultado o porte da permissão para dirigir ou da CNH quando o condutor estiver à direção 

do veículo. 

b) A emissão da nova via da CNH será regulamentada pelo CONTRAN. 

c) A CNH e a Permissão para dirigir somente terão validade para a condução de veículos 

quando apresentada em original. 
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d) A cada condutor corresponderá um único registro no RENACH, agregando-se neste todas as 

informações. 

e) A Identificação da CNH expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no 

RENACH. 

32 - NÃO cabe ao operador quanto ao Equipamento de Proteção Individual (EPI): 

a) Comunicar ao superior qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 

b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

c) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 

d) Cumprir as determinações do superior sobre o uso adequado. 

e) Usar, utilizando-o apenas para que se destine. 

33 - É CORRETO afirmar que Trator é um veículo: 

a) De propulsão humana destinada a transpor um depressão. 

b) Automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e pavimentação e 

tracionar outros veículos e equipamentos. 

c) Automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro. 

d) Misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada. 

e) Automotor construído ao transporte de passageiros. 

34 - Os tratores e demais implementos agrícolas e ou industriais, destinados a puxar, arrastar ou 

empurrar, desde que facultados a transitar em vias publicas, são sujeitos ao registro único, sem: 

a) Ônus. 

b) Precedentes. 

c) Privilégio. 

d) Liberdade. 
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e) Preconceitos. 

35 - Sobre o atendimento às vitimas de queimaduras, analise as afirmações a seguir e assinale com V 

as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A classificação da queimadura em 1º, 2º e 3º grau considera a profundidade da lesão. 

(  ) No tratamento imediato de primeiros socorros, recomenda-se a retirada de anéis, piercings e 

cobrir a lesão com pano limpo. 

(   ) É indicado o uso de pomadas e pastas no ferimento. 

(   ) Não se deve romper bolhas, pois elas funcionam como mecanismo de proteção. 

Assinale a sequência CORRETA. 

a) V  F  V  F 

b) V  F  V  V 

c) F  V  V  F 

d) V  V  F  V 

e) F  F  V  V 

36 - A negligência pode ser definida como descaso, displicência ou desleixo. Caracteriza a 

negligência: 

a) Do condutor que não sabe como agir em situações de emergência. 

b) Do condutor que dirige perigosamente, sem levar em consideração as condições adversas 

existentes no momento em que trafega. 

c) Do condutor quando insiste em conduzir um veiculo mal conservado ou fora dos padrões de 

segurança. 

d) Do órgão com jurisdição sobre a via, fazendo a manutenção, instalando e reparando a 

sinalização. 

e) Do condutor que dirige perigosamente, sem o devido treinamento. 
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37 - Um motor diesel não pode tolerar sujeira ou água no sistema de combustível. Caso isso ocorra, 

ocasionará: 

a) A aceleração do motor. 

b) O superaquecimento do motor. 

c) O resfriamento do motor. 

d) A parada do motor. 

e) A parada do sistema elétrico. 

38 - Manter a retroescavadeira em marcha lenta por um período de um a cinco minutos é um 

procedimento para: 

a) Mudança de marcha. 

b) Desligamento do motor  da máquina após funcionamento a plena carga. 

c) Verificação do nível de óleo do motor. 

d) Iniciar qualquer procedimento com os acessórios da máquina. 

e) Verificação do nível de liquido de arrefecimento do motor.  

39 - O condutor de uma máquina deve, para evitar aquaplanagem: 

a) Aumentar a velocidade em locais com acúmulo de água na pista. 

b) Frear bruscamente sempre que encontrar água na pista. 

c) Diminuir a velocidade em locais com acúmulo de água na pista. 

d) Pisar na embreagem sempre que encontrar água na pista. 

e) Trocar de marcha e caixa aumentando a velocidade quando encontrar água na pista. 

40 - Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art.201º, todo motorista deverá guardar, ao 

passar ou ultrapassar bicicleta, uma distancia lateral mínima de: 

a) Cinco centímetros. 
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b) Um metro e cinquenta centímetro. 

c) Três metros e cinquenta centímetros. 

d) Cinco metros 

e) Cinquenta centímetros. 

 


