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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 

 

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 

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 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. 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 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

Biotônico Fontoura 

Indicações  

O Biotônico Fontoura é indicado para aumentar o apetite e tratar problemas de anemia. 

Como tomar 

O modo de uso do Biotônico Fontoura consiste na ingestão de 2 colheres de sopa antes das 

principais refeições para adultos e 1 colher de sopa antes das principais refeições, para crianças. 

Efeitos colaterais  

Os efeitos colaterais do Biotônico Fontoura podem ser diarreia ou prisão de ventre. 

Contraindicações 

O Biotônico Fontoura está contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer 

componente da fórmula ou com hipertensão, tuberculose e intolerância gástrica ao ferro. 

1 - O texto acima trata-se de: 

a) Uma receita de bolo 

b) Uma bula de remédio 

c) Uma receita médica 

d) Uma lista de compras  

e) Anotações de um farmacêutico  

2 - A palavra ingestão pode ser substituída, sem alterar o sentido, por: 

a) mal estar 

b) indisposição  
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c) deglutição  

d) infecção  

e) medição 

3 - Assinale a alternativa que possui uma informação VERDADEIRA, considerando aquilo que está 

expresso no texto: 

a) Biotônico Fontoura é indicado para inibir o apetite. 

b) As crianças devem ingerir duas colheres de sopa do medicamento antes do almoço e jantar. 

c) O Biotônico Fontoura pode provocar vômito e tonturas. 

d) O Biotônico Fontoura não é indicado para pacientes com tuberculose. 

e) Os adultos podem tomar o Biotônico Fontoura antes das principais refeições ingerindo a 

quantidade que julgar necessária. 

4 - Observe as palavras abaixo e assinale aquelas que devem fazer o plural igual de: refeições e 

indicações: 

a) colher –  uso   

b) tontura – apetite  

c) pão – prisão  

d) prisão – irmão  

e) limão – estação  

5 - A palavra “Biotônico” é um substantivo pois dá nome a um medicamento. Assinale a alternativa 

que NÃO apresenta um substantivo 

a) adulto 

b) paciente 

c) anemia 

d) efeito 
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e) ingerir 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

6 - Recentemente um país americano provocou a morte de Qassem Soleimani, chefe de uma unidade 

especial da Guarda Revolucionária do Irã. O general iraniano morreu em um ataque com drone 

ordenado pelo presidente: 

a) do Canadá 

b) da Venezuela 

c) dos Estados Unidos  

d) da China 

e) do Brasil 

7 - No site da Rádio Rural, no dia 03 de janeiro de 2020, foi divulgada a seguinte manchete: 

“Concórdia abre 2020 com 22 focos do mosquito da dengue”. O mosquito da dengue também é 

conhecido pelo nome de: 

a) chikungunya 

b) barbeiro  

c) coronavírus 

d) H1N1 

e) aedes aegypti  

8 - Primeira vice-governadora de Santa Catarina, natural de Maravilha, no Oeste. Nasceu no dia 04 

de abril de 1977. É casada, mãe de dois filhos, advogada, produtora rural e ex-policial militar. Em 

Chapecó, formou família e dedicou-se ao exercício do Direito, com atuação nas áreas de Direito 

Empresarial, Administrativo, Civil e Comércio Exterior. Estamos falando de: 

Fonte: https://www.sc.gov.br/governo/vicegovernador. Acesso em 23 jan. 2020. 

a) Regina Duarte 

b) Angela Amim 
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c) Ideli Salvatti 

d) Daniela Cristina Reinehr 

e) Leani Kapp Schmitt 

9 - O atual nome do município, Arabutã, na língua Guarani quer dizer:   

a) Povo trabalhador  

b) Pau Brasil 

c) Pequeno Vale 

d) Vale da Produção 

e) Capital da Cuca 

10 - A Ponte Hercílio Luz é uma ponte pênsil localizada em Florianópolis, no estado brasileiro de 

Santa Catarina e foi recentemente reformada e reaberta para melhorar o trânsito de pedestres e 

motoristas. Mais duas pontes ligam a ilha de Florianópolis ao continente. São elas:  

a) Ponte Colombo Salles e Ponte Pedro Ivo Campos 

b) Ponte Esperidião Amin e Ponte Pedro Ivo Campos 

c) Ponte Colombo Salles e Ponte Cristóvão Colombo 

d) Ponte Rio Niterói e Ponte da Amizade 

e) Ponte Pênsil e Ponte Hercílio Luz 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 

11 - Um condutor está circulando pela pista dupla na esquerda e percebe que outro que o segue tem o 

propósito de ultrapassa-lo. O condutor deve: 

a) Manter-se na faixa em que esta e acelerar. 

b) Manter-se na faixa da esquerda, sinalizar para que o outro o ultrapasse pela direita e acelerar 

a marcha. 

c) Manter-se na faixa em que esta e reduzir imediatamente a velocidade. 
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d) Deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 

e) Deslocar-se para a faixa da direita, acelerando o veículo. 

12 - São ações simples de manutenção e uso de veículos que ajudam a proteger o meio ambiente: 

a) Manter o acelerador levemente pressionado quando a máquina estiver parada. 

b) Manter a marcha engatada e o acelerador pressionado quando o semáforo estiver fechado. 

c) Fazer revisão diária e periódica.  

d) Recolher todo o lixo produzido no interior da máquina e jogá-lo pela janela. 

e) Lavar o veículo a cada dois anos, com muita água. 

13 - Sobre o filtro de ar é INCORRETO afirmar:  

a) É responsável por evitar que partículas solidas no ar entrem no motor e causam danos 

internos. 

b) Tem como função importante, evitar que as impurezas do combustível provoquem danos as 

injeções mecânicas e eletrônicas. 

c) Um elemento filtrante de ar é constituído de papel tratado quimicamente e alguns modelos 

revestidos com telas de proteção. 

d) Devem ser trocados periodicamente, de acordo com o prazo estabelecido no manual do 

proprietário. 

e) Não trocar os filtros de ar no tempo correto ou de uso aumenta o consumo de combustível e 

causa perda de potência no motor. 

14 - As placas de advertência indicam aos condutores mensagens que têm caráter de recomendação. 

A cor amarela nas placas de sinalização indica: 

a) Perigo. 

b) Proibição. 

c) Obrigação. 
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d) Passagem. 

e) Alteração. 

15 - São peças que NÂO existem no motor a diesel aditivado: 

a) Virabrequim. 

b) Embolo e biela. 

c) Vela e carburador. 

d) Bomba injetora. 

e) Bicos injetores. 

16 - Para que serve um turbo propulsor? 

a) Aumentar a capacidade de frenagem da máquina. 

b) Diminuir o desgaste da tração dianteira auxiliar. 

c) Fornecer impulsão adicional ao motor da máquina. 

d) Fornecer equilíbrio adicional da bomba hidráulica. 

e) Diminuir a velocidade da máquina. 

17 - Uma fratura de coluna tem como características? 

a) Palidez intensa e inconsciência. 

b) Dores e incapacidade de movimentação dos membros. 

c) Respiração difícil. 

d) Hemorragia e dores. 

e) Formigamento e dor de cabeça. 

18 - No Código de Transito Brasileiro, qual a definição de acostamento? 

a) Parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a 

travessia da mesma. 
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b) Parte da via, normalmente em nível diferente, não destinada a circulação de veículos, 

reservada ao transito de pedestres e quando possível a implantação de sinalizações. 

c) Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada a parada ou estacionamento de 

veículos em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver 

local apropriado para esse fim.  

d) Margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais que delineiam a parte da 

via destinada a circulação de veículos. 

e) Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada a circulação e ultrapassagem de 

veículos em caso de emergência. 

19 - Em estradas rurais, a máquina mais aconselhável a efetuar o acabamento final é a: 

a) Pá Carregadeira. 

b) Escavadeira hidráulica. 

c) Retroescavadeira. 

d) Trator Esteira. 

e) Motoniveladora. 

20 - Qualquer entrada de ar no sistema de combustível dos motores a diesel provoca a parada  do 

motor, devendo ser identificada a causa e feita a sangria do sistema. São causas desse tipo de pane, 

exceto: 

a) Falta de combustível no tanque. 

b) Válvula solenoide da bomba injetora com defeito. 

c) Filtro de combustível obstruído. 

d) Filtro de combustível sem anel vedante.  

e) Filtro do ar vencido. 
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21 - O sistema de freios das carregadeiras trabalham com atrito, gerando muito calor. Se os freios 

forem aplicados excessivamente, ocorrerá superaquecimento e desgaste prematuro, resultando em 

falhas no sistema. Marque a alternativa que é a causa comum para o superaquecimento e desgaste do 

sistema. 

a) Operador sob pressão quanto à produtividade, pisa forte no acelerador e em seguida aciona o 

freio, forçando uma parada. 

b) Operador distraído fazendo aplicação não intencional por descanso do pé nos pedais de freio. 

c) Operar a máquina em local de muito calor ou muito úmido. 

 d) Operar a máquina sem experiência e correndo demais para mostrar serviço. 

e) Operar a carregadeira fazendo paradas abrutas, curtas e intermitentes. 

22 - “Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser 

feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, 

à direita, para cruzar a pista com segurança. ” Indique qual artigo do Código de Trânsito Brasileiro 

ele se refere: 

a) Art.26. 

b) Art.35. 

c) Art 36. 

d) Art. 37. 

e) Art. 40. 

23 - Verifique o trecho abaixo e indique a qual artigo do CTB ele se refere: 

“Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer 

por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que 

ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das 

condições meteorológicas ...”: 

a) Art. 39. 
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b) Art. 40. 

c) Art. 30. 

d) Art. 48. 

e) Art 35. 

24 - Os equipamentos de Proteção individuais fazem parte do dia a dia de diversos profissionais 

durante a jornada de trabalho. Cada profissão exige um tipo de proteção. São exemplos de EPIs, 

exceto: 

a) Luvas isolantes de borracha. 

b) Sapatos com biqueira de aço. 

c) Protetor solar. 

d) Corrimão de escada. 

e) Protetores faciais. 

25 - Segundo o Art. 144 sem considerar o parágrafo único do CTB – Lei 9.503/97 “O trator de roda, 

o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas 

ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser 

conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias: 

a) A. 

b) D. 

c) C, D e E. 

d) AB. 

e) B. 

26 - Ao visualizar a placa   na via de trânsito, significa que é proibido? 

a) Ultrapassar. 
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b) Empurrar veículo. 

c) Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. 

d) Trânsito de carros de mão. 

e) O pedestre retornar a esquerda. 

27 - Os problemas na embreagem de uma máquina muitas vezes podem ser causados por 

procedimentos inadequados tomados pelo operador. Um procedimento recomendável para uso 

correto e maior durabilidade da embreagem é: 

a) Segurar o veículo em uma descida íngreme utilizando a embreagem para diminuir o desgaste 

com uso do freio. 

b) Variar rapidamente a velocidade para que o uso do pedal de embreagem seja rápido. 

c) Sair com a máquina em segunda marcha, para que a embreagem não fique muito tempo sem 

realizar esforço. 

d) Utilizar o pedal de embreagem somente no momento da troca da marcha. 

e) Manter o pé sempre que possível sobre a embreagem para tornar mais breve a troca de 

marcha. 

28 - Sobre o Motor de uma máquina, marque a opção incorreta: 

a) A energia inicial necessária para por o motor em movimento é fornecida pelo motor de 

arranque. 

b) O motor é a fonte de energia da máquina. Converte a energia calorifica produzida pela 

combustão do combustível em energia mecânica capaz de imprimir movimento nas rodas. 

c) Para evitar desgastes excessivos, o motor inclui um sistema de lubrificação. O Óleo 

lubrificante do motor é obrigado a circular sob pressão através de todas as peças do motor que 

necessitam de lubrificação. 

d) Para evitar o aquecimento excessivo, o motor tem um sistema de refrigeração a base de ar ou 

com radiadores, bomba de água e válvulas termostáticas. 
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e) O volante do motor amortece os impulsos bruscos dos pistões e origina uma rotação 

relativamente suave ao virabrequim. Devido ao calor gerado pela combustão interna, as peças 

metálicas que estão em continuo atrito engripam se houvesse um sistema de arrefecimento.  

29 - São cargas perigosas: 

a) Explosivos, gases, líquidos inflamáveis e materiais radioativos. 

b) Alimentos secos, galões de agua, rações e carne de gado. 

c) Concreto usinado, cimento e blocos de construção. 

d) Roupas, sapatos de couro e calçados de borracha. 

e) Utensílios domésticos, copos descartáveis e pratos de plástico. 

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

de lubrificação do motor: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 


