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CARGO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

 

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 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) 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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

Leia com atenção o texto informativo sobre a Holanda e responda as questões 1 a 3: 

A Holanda é um lindo país, com bastantes paisagens planas, clima ameno, canais, belos campos de 

tulipas, moinhos de vento e rotas de ciclismo. Além disso, o país é conhecido pelos famosos 

tamancos coloridos de madeira, pelos deliciosos queijos (Gouda e Edam) e pelas várias bicicletas. A 

Holanda ficou neutra na Primeira Guerra Mundial, mas foi invadida e ocupada pela Alemanha na 

Segunda Guerra Mundial.  

Fonte: https://www.eurodicas.com.br/tudo-sobre-a-holanda/    

1 – Assinale a alternativa correta sobre a Holanda, considerando o que está expresso no texto: 

a) A Holanda participou de duas Guerras Mundiais. 

b) A Holanda é uma cidade que faz divisa com a Alemanha. 

c) É um país com belos campos de girassóis, canais e moinhos de vento. 

d) É um país conhecido pelos tamancos coloridos de madeira e também pelas rotas de ciclismo. 

e) Na Primeira Guerra Mundial foi invadida pela Alemanha. 

2 – Observe as palavras em destaque na frase a seguir. Assinale a alternativa na qual há palavras que 

podem substituí-las com um sentido muito semelhante, na ordem apresentada:  

A Holanda é um lindo país, com bastantes paisagens planas, clima ameno, canais e  belos campos 

de tulipas.  

a) Belo – Muitos  – Quente 

b) Horroroso – Muitas –  Frio  

c) Belo – Muitas –  Agradável  

d) Beleza – Muitas –  Agradável 

e) Lindo – Poucas – Aprazível  

https://www.eurodicas.com.br/tudo-sobre-a-holanda/
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3 – Holanda é uma palavra iniciada pela letra H. Assinale a alternativa na qual todas as palavras 

também devem ser iniciadas pela letra H para que estejam escritas corretamente. 

a) ____ orário / ____orgulho 

b) ____ astucia /  ____ orta 

c) ____ orrível / ____ omem 

d)  ____ ospital / ____ úmido  

e) ____ óspede / ____ imunizado 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 – Em um estacionamento encontram-se 20 veículos entre motos e quadrículos, os quais juntos 

totalizam 62 rodas. O total de rodas dos quadrículos nesse estacionamento é de: 

a) 44 

b) 50 

c) 18 

d) 38 

e) 32 

 

5 – Marina fez uma aplicação bancária em regime de juros simples à taxa de 1,5% ao mês, durante 

seis meses. Após esse período, ela fez o resgate dessa aplicação e obteve um montante de R$ 

23.108,00. O valor aplicado inicialmente foi de: 

a) R$ 22.100,00 

b) R$ 21.340,00 

c) R$ 20.800,00 

d) R$ 21.200,00 

e) R$ 20.600,00 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

6 – Qual das seguintes máquinas é impossibilitada de se locomover por distâncias longas, 

necessitando par isso um caminhão prancha? 

a) Moto niveladora. 
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b) Retro escavadeira. 

c) Escavadeira hidráulica. 

d) Pá carregadeira. 

e) Trator de Pneu. 

7 – O Código de Trânsito Brasileiro define em seu Artigo 6º os objetivos do Sistema Nacional de 

Transito, que são: 

a) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas a segurança, fluidez, ao 

conforto, defesa ambiental, educação e fiscalização. 

b) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas a insegurança, 

desconforto e defesa do operador.  

c) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas a desarmonizar todo 

sistema de trânsito brasileiro. 

d) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas facilitar fluxo de caixa 

dos motoristas. 

e) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas facilitar o fluxo diagonal 

dos veículos nas rodovias brasileiras. 

8 – Para impedir a emissão de gases poluentes na atmosfera, é utilizado um dispositivo no 

escapamento dos veículos, que transforma os elementos poluentes em não poluentes, por meio de 

reação química. Este dispositivo é chamado: 

a)  Bomba injetora. 

b) Silencioso. 

c) Catalizador. 

d) Retentor. 

e) Coifa. 

9 – A parte inferior do motor, onde o óleo lubrificante fica armazenado é chamado de: 

a) Cabeçote. 
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b) Camisas. 

c) Bloco. 

d) Galão. 

e) Cárter. 

10 - Alguns cuidados devem ser tomados para evitar desgastes físicos relacionado à maneira de 

sentar e dirigir, são estes, EXCETO: 

a) Dirigir com os braços e pernas ligeiramente dobradas, evitando tensões. 

b) Ajustar o encosto da cabeça de acordo com a altura dos ocupantes do veículo, de preferência 

na altura dos olhos. 

c) Apoiar bem o corpo no assento e no encosto do banco, o mais próximo possível de um 

ângulo de cento e oitenta graus. 

d) Procurar manter os calcanhares apoiados no assoalho do veículo e evite apoiar os pés nos 

pedais, quando não os estiver usando. 

e) Segurar o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio na posição de nove horas 

e quinze minutos.  

11 - Quando se opera uma máquina rodoviária por vias públicas, há necessidade de portar Carteira 

Nacional de Habilitação? Que categoria mínima? 

a) Não. 

b) Sim, A. 

c) Sim, B. 

d) Sim, C. 

e) Sim, AB. 

12 – Antes de iniciar o trabalho com uma máquina, é necessário realizar algumas tarefas 

preparatórias, em relação ao assunto, é CORRETO afirmar: 
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a) A verificação dos ajustes de parafusos e porcas soltas é feita somente quando a máquina vai 

para a oficina autorizada. 

b) A lubrificação dos pontos de graxa só são realizadas quando a máquina vai para a oficina 

autorizada.  

c) Deve-se verificar o nível do óleo no reservatório do sistema hidráulico com o máximo de 

hastes recolhidas. 

d) Pequenas regulagens ou serviços simples de manutenção podem ser realizados com a 

máquina ligada ou em movimento. 

e) Quando em movimento, o operador deve procurar transitar com a mesma velocidade dos 

demais automóveis em circulação. 

13 – Em um determinado serviço, você observa acender no painel da sua máquina a luz denominada 

“manômetro”, neste momento você estaciona e observa: 

a) A temperatura da água do arrefecimento. 

b) A calibragem dos pneus. 

c) O nível de fluído de freio. 

d) O nível do óleo da direção elétrica.  

e) O nível do óleo do cárter. 

14 – O Artigo 306 do CTB diz que conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada 

em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência deverá 

ser punido com: 

a) Multa e cassação da CNH. 

b) Detenção de três meses a cinco anos. 

c) Multa e apreensão do veículo. 

d) Detenção, multa e suspensão do direito de dirigir. 

e) Detenção de um dia e cassação da CNH. 
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15 – Um incêndio é classificado pelo tipo de material em combustão e pelo estágio que se encontra. 

Equipamentos elétricos energizados como bateria e outras partes elétricas do veículo correspondem a 

qual classe de incêndio? Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Classe B. 

b) Classe A. 

c) Classe D. 

d) Classe C. 

e) Classe K. 

 


