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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

 

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, com 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 01 (uma) hora, 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; 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC 

2 
 

 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) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões: 1 a 3! 

O mel é um produto natural obtido a partir do néctar das flores e de excreções da abelha. Além de ser 

um ótimo adoçante natural, este alimento é cheio de benefícios porque conta com ação 

antimicrobiana, capaz de impedir o crescimento ou destruir micro-organismos e assim proteger 

contra doenças. 

Fonte: https://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17132-mel. Acesso em 23 fev. 2020 

1 - Segundo o informado pelo texto é INCORRETO o que está expresso em: 

a) O mel é um produto natural. 

b) O mel pode proteger o organismo contra algumas doenças. 

c) O mel é um adoçante natural.  

d) Para a obtenção do mel é necessário o néctar das flores. 

e) Por ser natural o mel pode ser consumido por diabéticos. 

2 - Temos o sinônimo de impedir em: 

a) impor 

b) permitir 

c) proporcionar  

d) investir 

e) evitar  

3 - Mel é um substantivo masculino. Temos apenas substantivos masculinos em:  

a) cal – vegetal – anel – pincel  

b) vela- pneu – biscoito – computador  

https://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17132-mel-7-beneficios-propriedades-e-opcoes-para-consumir
https://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17132-mel
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c) véu – ré – celular – caneta   

d) omelete – carnaval – paz – giz  

e) vegetal – anel – pincel – mal  

4 - Leia com atenção!  

Simples e fácil de preparar, o espaguete fica pronto em poucos minutos, podendo ser acompanhado 

de molhos variados, legumes, proteínas e pode até ser preparado com vinagretes e sopas, basta soltar 

a criatividade. Fonte: https://www.dicasdemulher.com.br/espaguete/. Acesso em 23 fev. 2020 

Com relação ao que é dito no texto, localize uma informação VERDADEIRA:  

a) O texto apresenta uma receita de molho de tomate.  

b) O texto sugere que o espaguete seja acompanhado por peixe fresco. 

c) A criatividade é o nome de uma receita. 

d) O espaguete é de fácil preparo e pode ficar pronto em pouco tempo. 

e) O texto sugere que o espaguete seja cozido com legumes. 

5 - Nas frases abaixo as palavras em destaque são todas acentuadas. Analise os acentos e assinale a 

alternativa cuja palavra destacada possua o acento circunflexo:  

a) Simples e fácil de preparar!  

b) É um ótimo adoçante natural!  

c) Você está feliz? 

d) Te encontrarei às seis. 

e) A maçã verde é mais ácida.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - A Expressão 3 sobre 10, equivale em porcentagem a: 

a) 300% 

b) 30% 

https://www.dicasdemulher.com.br/vinagrete/
https://www.dicasdemulher.com.br/espaguete/
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c) 3% 

d) 0,3% 

e) 0,03% 

7 - A questão a seguir refere-se ao raciocínio lógico matemático.  

Se  e sabendo-se que  é igual a , e ainda que  é a metade de , então o 

valor de  é igual a: 

a) 30 

b) 40 

c) 50 

d) 60 

e) 70 

8 - Um terreno retangular tem 50 metros de comprimento e 40 metros de largura. Sabendo que 40% 

da área deste terreno é ocupada por edificações, então o restante da área desse terreno mede: 

a) 1.200  

b) 1.108  

c) 1.004  

d) 980  

e) 800  

9 - Uma forrageira tritura (faz a moagem) de1.500 quilogramas de milho em 8 horas. Quantos quilos 

de milho essa mesma forrageira triturará em 6 horas?  

a) 805 kg 

b) 925 kg 

c) 975 kg 

d) 1.085 kg 

e) 1.125 kg 

10 - Assinale a alternativa que apresenta uma Progressão Aritmética crescente:   

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Observe: Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Acre, Santa Catarina e Amazonas. Dos nomes 

de estados mencionados, temos quantos pertencentes à região sudeste do Brasil? 

a) Apenas um estado 

b) Dois estados  

c) Todos os estados  

d) Três estados 

e) Quatro estados 

12 - A água doce existente no planeta Terra é uma das maiores riquezas da humanidade, mas que 

constantemente sofre ações de desrespeito como, por exemplo: poluição ou uso excessivo. Com 

relação a quantidade de água doce existente no planeta Terra é correto: 

a) Aproximadamente 50 % da água é doce 

b) Aproximadamente 3% da água é doce 

c) Aproximadamente 20 % da água é doce 

d) Apenas 1 % da água é doce 

e) Aproximadamente 15 % da água é doce 

13 - O litoral brasileiro possui uma grande extensão banhado pelo mar. Indique a alternativa que 

apresenta uma informação verdadeira: 

a) O Oceano Pacífico banha o litoral brasileiro. 

b) O Oceano Atlântico banha o litoral brasileiro. 

c) O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico banham o litoral brasileiro.  

d) O Mar Adriático banha o litoral brasileiro. 

e) O Oceano Índico banha o litoral brasileiro. 
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14 - Segundo a Constituição Federal promulgada em 1988 a organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende:  

a) A União, os Estados e os Municípios. 

b) A União, os Estados, as capitais e os Municípios. 

c) Os Estados e os Municípios. 

d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

e) As regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

15 - O acesso à internet está cada dia mais facilitado para a grande maioria das pessoas no Brasil. 

Assinale a alternativa que indica qual é a principal forma de acesso à internet pelos brasileiros.  

a) Telefone fixo 

b) Computador  

c) Tablet 

d) Televisão  

e) Celular 

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-

continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais. Acesso em: 24 fev. 2020 

INFORMÁTICA 

16 - Dentre os conceitos apresentados a seguir, qual destes representa o periférico de computador: 

a) Rede instalada para dar suporte ao acesso a internet. 

b) Pessoas que utilizam o computador. 

c) Browser ou navegador para internet. 

d) Qualquer equipamento ou acessório que seja ligado ao computador. 

e) Área utilizada ou qualquer medida aplicada ao computador. 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC 

8 
 

17 - Considerando as unidades de medida usadas em computadores, qual das opções a seguir, 

representa o a maior quantidade em caracteres (letras, símbolos ou números): 

a) 1 Gigabytes/Gbytes 

b) 1.024 Kilobytes/Kbytes 

c) 5 Megabytes/Mbytes 

d) 3.000.000 Bytes 

e) 8 Bits 

18 - Como deve ser descrito o aplicativo Microsoft Word: 

a) Editor ou processador de planilha de cálculo. 

b) Processador ou editor de texto. 

c) Editor de apresentação. 

d) Ferramenta para Banco de dados. 

e) Linguagem de programação. 

19 - Considerando a representação a seguir de uma linha no Microsoft Excel: 

 

Qual será o resultado ou valor gerado pela fórmula presente na célula C2? 

a) -1 

b) 7 

c) 12  

d) 1  

e) 34 
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20 - Um e-mail enviado usando endereços na opção CCO (Com Cópia Oculta) vai fazer com que: 

a) Uma cópia do e-mail seja enviada para o endereço de origem do e-mail sem que os demais 

endereços possam saber. 

b) Nenhum destinatário do e-mail vai saber para que outros endereços o e-mail foi enviado. 

c) Não irá armazenar cópia de envio do e-mail. 

d) Vai excluir o e-mail logo após o envio. 

e) Vai exigir senha para apresentar o conteúdo do e-mail.   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

21 - Qual alternativa apresenta informação incorreta com relação aos procedimentos de segurança 

para a operação de uma retroescavadeira? 

a) Conduzir devagar em curvas pronunciadas. 

b) Nas máquinas equipadas com ROPS não há necessidade de se utilizar o cinto de segurança. 

c) Evitar operar na transversal em declives. 

d) Conduzir com cuidado especial ao operar em terreno irregular. 

e) Não deixar que pessoas cheguem à área de trabalho. 

22 - O motor de uma retroescavadeira é, comumente, movido por um motor a: 

a) Diesel. 

b) Gasolina. 

c) GNV.  

d) Etanol. 

e) Flex, Gasolina e Etanol. 
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23 - “O elemento filtrante____________ é constituído de papel poroso e sanfonado e é responsável 

pela retenção da maior parte das partículas contidas no ar admitido”. Tendo em vista os componentes 

de um sistema de purificação de ar do motor, qual alternativa completa corretamente a lacuna?  

a) de segurança. 

b) primário. 

c) secundário. 

d) de restrição. 

e) terciário. 

24 - As correias são responsáveis por transferir força e movimento de um ponto até outro e podem ter 

formas e materiais diferentes, mas precisamente, a correia que tem a função de transmitir a rotação 

do virabrequim para o eixo que comanda as válvulas do motor é do tipo: 

a) Dentada. 

b) Em V. 

c) Plana. 

d) Redonda. 

e) Quadrada. 

25 - Identifique a placa abaixo que recebe o nome de CONFLUÊNCIA À DIREITA: 

a)       

b)  

c)  
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d)  

e) . 

26 - O operador condutor que transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local em 

mais de 20% até 50%, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de transito 

rápido, vias artérias e demais vias, cometerá: (Art.218 – II e Redação dada pela Lei 11.334 de 2006) 

a) Infração Média. 

b) Infração Gravíssima. 

c) Infração grave. 

d) Infração Leve. 

e) Infração Levíssima. 

27 - O banco da retroescavadeira pode fazer um giro sobre seu próprio eixo de até 180 graus. Ao 

fazer este giro total, o operador facilita: 

a) A direção da máquina em rodovias. 

b) A operação da escavadeira localizada na parte traseira da máquina. 

c) As manobras da máquina em marcha ré. 

d) A entrada e saída da cabine da máquina. 

e) A saída da cabine da máquina. 

28 - Não é uma finalidade da Retroescavadeira? 

a) Perfurar valetas. 

b) Transportar matérias. 

c) Compactar terrenos  
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d) Encher caçambas. 

e) Escavar buracos. 

29 - Retroescavadeiras são máquinas de grande importância, cuja produtividade depende, em grande 

parte, da capacidade de seu operador de aplicar as técnicas de operação recomendadas. Acerca desse 

tema, assinale a alternativa correta. 

a) A escavação para o reparo de uma tubulação enterrada deve ser feita em sentido 

perpendicular ao tubo, escavando diretamente sobre o tubo e nunca lateralmente a ele. 

b) Ao escavar terrenos inclinados, a retroescavadeira deverá estar voltada para a parte mais 

baixa do terreno ou inclinada lateralmente no mesmo ângulo do terreno. 

c) As retroescavadeiras são utilizadas principalmente na escavação de terrenos rochosos, acima 

do nível do seu chassi. 

d) Em solos duros, a escavação deverá ser iniciada com os dentes da caçamba alinhados 

verticalmente em relação ao solo, sem fazer pressão para baixo com o braço da caçamba. 

e) Antes da escavação de valas retilíneas, o operador deverá marcar a área a ser cortada, 

iniciando com um corte raso e seguindo o contorno definido pelas marcas como guias para os 

demais cortes. 

30 - Hipoteticamente trabalhando pela prefeitura, você recebe ordens de desatolar um caminhão 

leiteiro em uma via rural, dentre as opções a seguir, qual máquina mais eficiente a realizar tal tarefa? 

a) Motoniveladora. 

b) Caminhão truck. 

c) Patrola. 

d) Trator pneu.  

e) Retroescavadeira. 

31 - Qual a faixa correta de aquecimento que um motor de máquina deve trabalhar? 

a) Entre 50º a 65º. 
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b) Entre 65º a 80º 

c) Entre 85º a 95º. 

d) Entre 100º a 115º. 

e) Entre 115º a 130º. 

32 - “Além do lançamento pelo escapamento de veículos automotores, esse gás também e produzido 

pela queima de qualquer produto orgânico e ainda no processo de respiração de animais. O referido 

gás recebe a definição de: 

a) Monóxido de Carbono. 

b) Dióxido de Enxofre. 

c) Cloro-Flúor Carbono. 

d) Dióxido de carbono. 

e) Aldeídos. 

33 - De acordo com a figura abaixo a calibragem dos pneus da esquerda para a direita, pode ser 

definida, respectivamente, como: 

 

a)Normal, baixa e alta. 

b) Normal, alta e baixa. 

c) Alta, baixa e normal. 

d) Baixa, alta e normal. 

e) Alta, Normal e baixa. 
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34 - Analise as afirmativas a seguir e em seguida assinale a opção INCORRETA a respeito dos 

princípios e deveres dos servidores públicos: 

a) É proibido ao servidor público referir-se de forma depreciativa em informações, pareceres 

ou despachos, a autoridade e atos da Administração, podendo, porém, em trabalho escrito e 

assinado, tecer críticas doutrinárias a respeito da organização do trabalho. 

b) Os servidores devem atender prontamente as requisições em favor da Fazenda Pública e a 

expedição de certidões. 

c) Os servidores não poderão aceitar presentes ou item de valor de qualquer pessoa ou 

instituição em busca de benefícios, nem realizar atividades não reguladas ou permitidas pelo 

órgão do servidor. 

d) Os servidores não devem agir com imparcialidade e devem dar tratamento diferenciado a 

alguma organização privada. 

e) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; observar as normas legais e 

regulamentos; cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; atender 

com presteza o público em geral. 

35 - Direção defensiva ou direção segura e a melhor maneira de dirigir e de se comportar no trânsito, 

porque ajuda a preservar a vida, a saúde e o meio ambiente. A direção defensiva possui cinco 

elementos que são essenciais para uma boa conduta no trânsito. Qual a opção CORRETA, de acordo 

– Lei 9.503/97? 

a) Conhecimento, Pericia, Atenção, Decisão e Inteligência. 

b) Habilidade, Pericia, Dirigibilidade, Atenção e Previsão. 

c)  Conhecimento, Atenção, Previsão, Decisão e Habilidade. 

d) Pericia, Inteligência, Previsão, Dirigibilidade e Habilidade. 

e) Pericia, Instinto, Inteligência, Dirigibilidade e Autocontrole. 

36 - João tem 25 anos, ele mora no município de Alto Bela Vista e os pais dele moram em um 

município próximo, o de Concordia; uma distância aproximada de 40 km. João possui um veículo em 

seu nome, mas ainda não possui habilitação. Em função de o pai ter adoecido resolveu ir dirigindo até 
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o município de Concordia. Durante o percurso foi parado pela fiscalização que solicitou a CNH do 

motorista. Diante dos fatos assinale a alternativa CORRETA.  

a) Por ser proprietário do veículo e também por ser um percurso inferior a 50 km, o condutor 

não cometeu infração de transito, portanto não sofreu penalidade nem medidas administrativas. 

b) João não sofreu medida administrativa, apenas penalidade referente a infração gravíssima, 

pois o veículo está no nome dele. 

c) João cometeu uma infração gravíssima, teve penalidade três vezes a multa e como e 

proprietário do veículo não sofreu medida administrativa. 

d) João cometeu uma infração gravíssima, teve penalidade três vezes a multa e como medida 

administrativa seu veículo foi retido até a apresentação de condutor habilitado. 

e) Por ser proprietário do veículo e também por estar com o pai adoecido, o condutor teve 

penalidade leve e como medida administrativa nada sofreu. 

37 - Toda máquina deve passar por manutenção e inspeções que visam garantir seu bom 

funcionamento e segurança ao operador. Assinale a alternativa INCORRETA quanto a inspeção de 

segurança da máquina: 

a) Trocar o filtro de óleo do motor, sempre que trocar o óleo. 

b) Completar o reservatório de água do lavador de para-brisa se necessário. 

c) Completar o óleo do motor com as mesmas especificações, se o nível estiver baixo. 

d) Limpar os filtros de ar somente com o motor em funcionamento. 

e) Verificar níveis do óleo de caixa, tração, hidráulico e transmissão quando a máquina estiver 

nivelada. 

38 - As figuras a seguir fazem parte da simbologia universal do painel de instrumentos de maquinas 

motrizes. Assinale a alternativa com interpretação CORRETA das figuras respectivamente: 
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a) 01- Freio Estacionário. 02- Injeção Eletrônica. 03- Bateria. 04- Pré-aquecimento de velas. 

05- Controle de Tração. 06- Combustível Reserva. 07- Portas Abertas. 08- Temperatura do 

liquido refrigeração. 

b) 01- Freio ABS. 02- Injeção Eletrônica. 03- Fusível. 04- Pré-aquecimento de motor. 05- Pista 

Escorregadia. 06- Combustível Tanque Cheio. 07- Portas Malas Abertas. 08- Temperatura do 

motor. 

c) 01- Freio ABS. 02- Injeção Mecânica. 03- Bateria. 04- Pré-aquecimento de velas. 05- 

Controle de Tração. 06- Combustível Incorreto. 07- Portas Fechadas. 08- Temperatura do 

liquido refrigeração. 

d) 01- Freio Estacionário. 02- Injeção Mecânica. 03- Fusível. 04- Desembaçador de Para-brisa.. 

05- Pista Escorregadia. 06- Combustível. 07- Portas Abertas. 08- Temperatura do motor. 

e) 01- Freio ABS. 02- Injeção Eletrônica. 03- Bateria. 04- Desembaçador de Para-brisa. 05- 

Pista Escorregadia. 06- Combustível Reserva. 07- Portas Fechadas. 08- Temperatura do liquido 

refrigeração. 

39 - O manômetro é responsável por indicar se o extintor de incêndio tem pressão suficiente para 

operar. Qual é a cor que indica que o extintor está cheio e pronto para utilização: 

a) Verde. 

b) Branco. 

c) Azul. 

d) Vermelho. 

e) Amarelo. 
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40 - O circuito de combustível tem como função conduzir o combustível desde o tanque de 

combustível até o interior dos cilindros de combustão. O_____________ está localizado antes da 

bomba alimentadora. Tem como função decantar água e impurezas contidas no combustível. 

Apresenta na parte inferior um parafuso para drenagem. A drenagem deve ser feita todos os dias para 

evitar que impurezas ou a água se misture como o combustível e danifique partes sensíveis do 

circuito. Qual a alternativa que preenche a lacuna?  

a) Escapamento. 

b) Bico da câmara de ar do pneu.  

c) Bico injetor.  

d) Cilindro mestre.  

e) Copo de sedimentação.  

 


