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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 

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 08h00min com término às 10h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00 (duas) horas. A Prova 
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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 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Leia com atenção e indique qual alternativa apresenta uma informação VERDADEIRA segundo 

ao informado pela tirinha abaixo:  

 

a) A personagem está conversando com sua professora no segundo quadrinho. 

b) No primeiro quadrinho a personagem diz que seu pai perdeu emprego, pois há crise 

econômica.   

c) A personagem está muito feliz no primeiro quadrinho. 

d) No primeiro quadrinho entende-se, pelo gesto da personagem, que ainda quando era pequena 

se falava em crise no país. 

e) No terceiro quadrinho a personagem explica que já está grande e por isso pede para sua mãe 

a permissão para viajar sozinha. 

2 - Qual das palavras abaixo NÃO POSSUI o mesmo número de silabas da palavra: CA – DEI – RA:  

a) berinjela  

b) cachorro 

c) serviço 

d) quadrinho 
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e) saúde  

3 - O antônimo de PEQUENO está em: 

a) minúsculo  

b) miúdo  

c) nanico  

d) anão  

e) gigante  

4 - Assinale a alternativa que apresenta um ADJETIVO que poderá completar CORRETAMENTE  a 

seguinte frase:  Os olhos da minha mãe são ................................................ 

a) exagerado 

b) verde 

c) azuis 

d) alfabetos 

e) correndo 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

5 - Na tabela abaixo observe as letras e as respectivas frações associadas a elas: 

 

A E R P S 

     

 

Mantendo a associação inicial entre as letras e suas respectivas frações, e escrevendo as mesmas em 

ordem crescente da esquerda para a direita, uma palavra com essas letras será formada. Essa palavra 

é:  
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a) SERPA 

b) ERPAS 

c) PERAS 

d) SPRAE 

e) PRAES 

 

6 - Samuel abasteceu o seu carro com 32 litros de gasolina ao preço de R$ 4,40 por litro, e realizou o 

pagamento com duas cédulas de R$ 50,00 e três cédulas de R$ 20,00. Após a realização do 

pagamento, o troco recebido foi de: 

a) R$ 19,20 

b) R$ 24,80 

c) R$ 22,70 

d) R$ 39,60 

e) R$ 19,80 

 

7 - Seja a expressão,    . O resultado do cálculo dessa expressão é: 

a) 0,5 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

e) 7 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - A economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos 

por diferentes regiões do Estado.  Nesse sentido assinale a alternativa que apresenta uma das 

principais atividades do Oeste Catarinense:  

a) Atividades de Produção Alimentar  

b) Setor de Tecnologia 
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c) Segmento do Vestuário  

d) Indústria de Papel 

e) Indústria Têxtil  

Fonte:  https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/economia 

9 - Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o texto abaixo referente ao Brasil:  

O território brasileiro possui dimensão continental, sendo o ________________ maior país do 

mundo, superado somente pela Rússia, Canadá, China e Estados Unidos.  O país apresenta diversas 

formações vegetativas das quais podemos citar: Cerrado, Caatinga, Floresta Atlântica, Mata de 

Araucária, Pradarias, Pantanal, Floresta_______________________.  O Brasil é uma Federação 

constituída por 26 Estados e o Distrito Federal e o lema nacional é  _________________________.  

a) segundo – Equatorial –  Sempre Amigos  

b) sexto – Amazônica –  Deus acima de Tudo  

c) quinto – Amazônica – Ordem e Progresso  

d) quinto – Subtropical – Brasil acima de tudo 

e) quarto – Amazônica  – Brasil acima de tudo, Deus acima de Todos 

10 - O povo searaense é a mescla de descendência: ITALIANA, ALEMÃ E ......................................  

a) portuguesa  

b) eslava 

c) indígena  

d) negra  

e) polonesa 

Fonte: https://www.seara.sc.gov.br/ 

 

https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc/economia
https://www.seara.sc.gov.br/
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E SIMILARES 

11 - Na manutenção periódica de um trator agrícola, é correto afirmar que a troca do filtro de ar em 

condições normais acontece com: 

a) 10000 horas 

b) 5000 horas 

c) 1000 horas 

d) 500 horas 

e) 100 horas 

12 - Os motores de combustão interna das máquinas agrícolas, quanto ao seu funcionamento, podem 

ser: 

a) De um tempo ciclo Diesel. 

b) De dois tempos ciclo Otto. 

c) De três tempos ciclo Diesel. 

d) De quatro tempos ciclo Diesel. 

e) De cinco tempos ciclo Otto. 

13 - Na operação de uma máquina agrícola sem cabine, o importante para a saúde do trabalhador é 

evitar: 

a)  O aumento da potência do motor. 

b)  A fumaça preta no escapamento. 

c)  O aumento do consumo de combustível. 

d)  O aquecimento do motor. 

e)  O aumento do óleo lubrificante da caixa. 
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14 - Quais os cuidados a serem adotados em acidentes, EXCETO: 

a) Cuide da sua segurança. 

b) Remova a vítima do local. 

c) Isole e sinalize o local do acidente. 

d) Use galhos de arvores a uma distância segura do local. 

e) Use triângulos. 

15 - De acordo com o Código de Transito Brasileiro lei 9.503/97 art. 251, inciso I, o legislador 

estabeleceu infração de transito a utilização do pisca-alerta, EXCETO em: 

a) Imobilizações e situações de emergência. 

b) Somente quando o veículo quebrar. 

c) Quando apresentar mau funcionamento. 

d) Necessidade de parar a noite. 

e) Sempre que precisar parar o veículo. 

16 - Qual informação abaixo é verdadeira se tratando sobre máquinas e tratores transitando em vias 

públicas: 

a) Podem transitar transportando pessoas. 

b) Devem possuir dispositivos de sinalização. 

c) Devem ultrapassar limites de velocidade. 

d) Não há necessidade de usar cinto de segurança. 

e) Não há necessidade de usar equipamento de proteção individual. 

17 - Para operar e dirigir tratores ou maquinas similares não é permitido a utilização do telefone 

celular. Segundo o CTB é considerado uma multa:  
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a) Grave. 

b) Média. 

c) Gravíssima. 

d) Leve. 

e) Levíssima. 

18 - A direção defensiva ou condução defensiva previne: 

a) Falta de potência na máquina. 

b) Falhas mecânicas no motor. 

c) Acidentes de trânsito. 

d) Falta de combustível. 

e) Impureza no óleo do motor. 

19 - Identifique uma sinalização de transito que indique placa de indicação: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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20 - Em caso de acidente grave com pessoas em situação de hemorragia, qual o procedimento 

correto: 

a)  Lavar constantemente com agua limpa potavel corrente. 

b) Aplicar uma compressa limpa sobre o ferimento e pressionar com firmeza. 

c) Colocar café para facilitar a coagulação do sangue. 

d) Lavar com qualquer água para facilitar a oxigenação do ferimento. 

e) Aplicar panos com muito álcool para limpar o ferimento. 

 


