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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

SIMILARES 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica, 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 
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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 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h30min (duas) horas e 30 

(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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico e Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos da Atribuição do cargo 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 – Com relação ao que está sendo avisado nas placas assinale a alternativa que apresenta uma 

informação falsa:  

 

a) Em uma das placas informa-se que é proibido estacionar em qualquer horário do dia. 

b) Há um aviso que aconselha o uso de sabão para a higiene das mãos. 

c) Há um aviso que avisa sobre o uso obrigatório de máscara. 

d) Em uma das placas informa-se sobre a proibição do uso de celular. 

e) Há uma placa que alerta sobre a proibição de fumar. 

2 – Qual alternativa não pode ser considerada um sinônimo para a palavra AVISO?  

a) Nota 

b) Lembrete 
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c) Comunicado  

d) Informação  

e) Livro 

3 – Assinale a alternativa na qual há uma palavra que está flexionada no feminino e plural: 

a) Biscoitos  

b) Aves  

c) Árvore  

d) Ônibus  

e) Cinza 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 

4 – Sejam: . O valor da expressão  é igual a: 

a) 24 

b) 30 

c) 48 

d) 76 

e) 82 

 

5 – Um médico receitou para um de seus pacientes um remédio que deve ser ingerido a uma 

proporção de 2 mg por quilograma de pessoa de 12 em 12 horas. Sabendo que, o paciente tem 75 

quilogramas e que cada gota do remédio tem 3 mg, logo ele deve ingerir a cada 12 horas: 

a) 35 gotas do remédio 

b) 40 gotas do remédio 

c) 45 gotas do remédio 

d) 50 gotas do remédio 

e) 60 gotas do remédio 

 

6 – Em um estabelecimento comercial o preço normal de uma geladeira é de R$ 2.200,00. Porém, em 

função de uma promoção ela está sendo ofertada com 25% de desconto para pagamento à vista. 
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Supondo que um cliente comprou a geladeira e optou pela promoção, então este irá pagar pela 

geladeira: 

a) R$ 1.650,00 

b) R$ 1.570,00 

c) R$ 1.480,00 

d) R$ 1.860,00 

e) R$ 1.740,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 – Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir:  

“Na virada do ano de 2020 para 2021 o salário mínimo que era R$ 1.045 passou a valer R$ 

........................., porém o Ministério da Fazenda avalia editar uma Medida Provisória para fazer um 

novo reajuste.”  

(Adaptado de Folha de São Paulo de 14 de janeiro de 2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/governo-deve-editar-mp-

com-novo-reajuste-do-salario-minimo-de-r-1100-para-r1102.shtml. Acesso em 16 jan. 2021) 

a)  R$ 1.090 

b) R$ 1.150 

c) R$ 1.100 

d) R$ 1.110 

e) R$ 1.085 

8 – Em setembro de 2020 foi lançada mais uma cédula da moeda Real, ou seja, de R$ 200,00. O 

animal que ilustra a nova cédula é: 

a) um lobisomem 

b) um cachorro-do-mato  

c) um guaxinim  

d) um lobo-guará  

e) um tatu-bola 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/governo-deve-editar-mp-com-novo-reajuste-do-salario-minimo-de-r-1100-para-r1102.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/governo-deve-editar-mp-com-novo-reajuste-do-salario-minimo-de-r-1100-para-r1102.shtml


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

6 
 

9 – A praça central de Seara é parte da memória viva da cidade. Gerações se acomodam 

tranquilamente naqueles bancos, num espaço construído na década de 60 e está localizada na 

Avenida Anita Garibaldi. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o nome da praça central 

de Seara: 

(Adaptado de: https://turismo.seara.sc.gov.br/o-que-fazer/item/praca-doutor-harry-quadros-de-oliveira-junior. Acesso em 10 de jan. 2021) 

a) Doutor Fritz Plaumann 

b) Doutor Harry Quadros de Oliveira Junior  

c) Doutor Dogello Goss 

d) Doutor Carlos Armando Paludo 

e) Doutor Flávio Raganin 

10 – O Museu Fritz Plaumann é um museu brasileiro, situado no distrito de Nova Teutônia, interior 

da cidade de Seara, em Santa Catarina. Abriga o acervo criado pelo entomólogo alemão Fritz 

Plaumann. O acervo do pesquisador é composto por: 

a) moluscos  

b) pedras  

c) selos 

d) insetos 

e) máquinas 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E SIMILARES 

11 – Qual o sinal de regulamentação que significa peso máximo permitido por eixo?  

a) . 

b) . 

https://turismo.seara.sc.gov.br/o-que-fazer/item/praca-doutor-harry-quadros-de-oliveira-junior
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c) . 

d) . 

e) . 

12 – Segundo o Art.61 do CTB, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de 

sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir 

sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em vias urbanas será de: 

a) Vinte quilômetros por hora, nas vias locais. 

b) Quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 

c) Setenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 

d) Cem quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 

e) Cento e Dez quilômetros por hora, nas vias de trânsito ultra rápido. 

13 – Qual a maior situação de risco quando no carregamento de caminhões caçamba usando a concha 

de uma retroescavadeira? 

a) Carregar muito rápido. 

b) Carregar muito vagarosamente. 

c) Carregar com a concha muito vazia. 

d) Carregar em terrenos planos. 

e) Carregar em terrenos íngremes. 

14 – Indique a alternativa que contém os quatro sistemas complementares do motor. 

a) Sistema de alimentação de ar, de freios, de arrefecimento e lubrificação. 

b) Sistema de alimentação de combustível, de arrefecimento, de lubrificação e de alimentação 

de ar. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

8 
 

c) Sistema de suspensão, de freios, de lubrificação e válvulas. 

d) Sistema de freios, de ignição, de arrefecimento e alimentação de combustível. 

e) Sistema de arrefecimento, de pneus, de alimentação de ar e elétrico. 

15 – O que é um operador de máquina com direção defensiva? 

a) É um operador que procura evitar acidentes, quando os demais colaboram. 

b) É um operador que dirige sempre devagar. 

c) É um operador que procura evitar acidentes sempre que as condições da estrada ajudam. 

d) É um operador que procura evitar acidentes, apesar das ações incorretas de outros e das 

condições adversas. 

e) É um operador que dirige sempre em alta velocidade, independente das condições da estrada. 

16 – Caracteriza estado de choque: 

a) Pressão arterial alta. 

b) Perda de sangue pelos ouvidos. 

c) Convulsões. 

d) Pele quente. 

e) Pulso fraco e respiração lenta.  

17 – São funções do diferencial em um trator agrícola com tração traseira, EXCETO:  

a) Aumentar a vida útil dos pneus. 

b) Facilitar a realização de curvas. 

c) Diminuir a vida útil dos pneus. 

d) Distribuir o movimento da caixa de velocidade para as rodas de tração. 

e) Equilibrar o esforço de giro das rodas. 
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18 – O operador de retroescavadeira que for pego transportando passageiro em compartimento de 

carga deverá ser punido com infração e penalidade: 

a) Leve sem multa e sem apreensão da máquina. 

b) Média com multa e apreensão da máquina. 

c) Grave sem multa ou apreensão da máquina. 

d) Gravíssima com multa e apreensão da máquina. 

e) Ultra gravíssima com multa e apreensão da máquina e condutor. 

19 – Uma ação recomendada ao se prestar os Primeiros Socorros a um operador acidentado e 

inconsciente, com fratura exposta, é: 

a) Se existir sangramento, eleve a zona afetada acima do nível do coração.  

b) Colocar o osso exposto no lugar e sempre aplicar um torniquete. 

c) Movimentar o acidentado, colocando-o de lado para facilitar sua respiração. 

d) Remover o capacete de segurança para examinar possíveis lesões do crânio. 

e) Oferecer água tão logo o acidentado retome a consciência, para evitar nova perda de 

sentidos. 

20 – O operador de trator agrícola cumpre um papel essencial na utilização segura e eficiente da 

máquina e deve ter pleno domínio das regras e recomendações para seu uso adequado. Considerando 

essas informações, assinale a alternativa correta. 

a) Ao remover os cabos da bateria, é recomendável retirar o cabo negativo antes do positivo, 

procedendo de forma inversa ao reconecta-los.  

b) A TDP do trator deve ser mantida ligada mesmo quando não estiver sendo usada. 

c) Para períodos de inatividade do trator inferiores a uma hora, este pode ficar estacionado em 

ponto neutro e sem freio de estacionamento acionado. 

d) Para agilizar o acoplamento do implemento à tomada de potência, esta deve estar girando no 

momento do acoplamento. 
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e) Antes de ocupar seu assento, o operador deve sempre acionar o motor do trator, aguardar 

cinco minutos, e em seguida descer para verificar o nível de óleo do motor. 

 

 


