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CARGO: OPERADOR 

 

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 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 
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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) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 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 a fábula a seguir para responder à questão 01: 

O Cão e a Carne 

 

 

Um cão levava na boca um pedaço de carne, e, ao atravessar um rio, vendo a carne refletida 

na água, pareceu-lhe esta maior e soltou a que levava nos dentes para apanhar a que via dentro de 

água. 

Porém, como a corrente do rio arrastou a carne verdadeira, com ela foi também o seu 

reflexo, e ficou o Cão sem uma e sem outro. 

(Fonte adaptada: As Fábulas de Esopo. Traduzido por Carlos Pinheiro, 2012. Disponível em: 

https://lerebooks.files.wordpress.com/2013/01/fabulasdeesopo.pdf). 

01 – A partir da interpretação da fábula, podemos atribuir-lhe a seguinte moral: 

a) Em muitas situações da vida os inocentes pagam por acontecimentos alheios. 

b) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

c) Nunca deves esperar obter algo de quem só tem vivido de tirar dos demais. 

d) Mesmo tendo recursos para fazer o bem, há quem escolha fazer o mal. 

e) Nunca devemos entregar nossas armas ao inimigo. 
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02 – Analise a tirinha: 

 

Assinale a alternativa que indica o nome da figura de linguagem utilizada no segundo quadrinho: 

a) Metáfora. 

b) Catacrese. 

c) Hipérbole. 

d) Eufemismo. 

e) Antítese. 

03 – O  encontro consonantal ocorre em uma palavra quando há uma sequência de consoantes sem a 

presença de qualquer vogal entre elas. Sabendo que eles podem ser separáveis ou inseparáveis, 

assinale a única alternativa que apresenta um exemplo de encontro consonantal separável: 

a) Dromedário. 

b) Trem. 

c) Livro. 

d) Psicologia. 

e) Corrupção. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – Uma fábrica de roupas utiliza 24 metros de tecido para fazer 16 camisetas. Tendo em vista essas 

informações, quanto de tecido seria gasto na produção de 10 camisetas? 

a) 10 metros. 

b) 15 metros. 

c) 20 metros. 

d) 25 metros. 
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e) 30 metros. 

05 – Analise: 

 

Resolvendo a equação de 1º grau acima, obtemos o seguinte resultado: 

a) x = 2. 

b) x = 4. 

c) x = 6. 

d) x = 8. 

e) x = 10. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR 

06 – Analise as afirmações: 

I- O trator 4x2 (tração simples) possui 4 rodas, sendo as duas traseiras de tração e as duas 

dianteiras, menores, apenas com finalidade direcional; 

II- No trator 4x2 TDA (Tração Dianteira Auxiliar) a velocidade do rodado dianteiro tem um 

avanço de aproximadamente 5% em relação à traseira; 

III- O trator 4x4 possui todas as rodas do mesmo tamanho, providas de tração permanente, 

com velocidade variada nos dois eixos. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

07 – O intercooler é onde o ar é resfriado: 

a) Antes de entrar no cilindro, pois se o ar sofrer diminuição de temperatura, sua densidade 

aumenta e é possível inserir uma maior quantidade no cilindro. 

b) Antes de entrar no cilindro, pois se o ar sofrer diminuição de temperatura, sua densidade 

diminui e é possível inserir uma maior quantidade no cilindro. 

c) Antes de entrar no cilindro, pois se o ar sofrer aumento de temperatura, sua densidade 

diminui e é possível inserir uma maior quantidade no cilindro. 
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d) Após entrar no cilindro, pois se o ar sofrer aumento de temperatura, sua densidade aumenta 

e é possível inserir uma maior quantidade no cilindro. 

e) Após entrar no cilindro, pois se o ar sofrer aumento de temperatura, sua densidade diminui e 

é possível inserir uma maior quantidade no cilindro. 

08 – É o botão que permite ajustar a velocidade em que a retroescavadeira gira da esquerda para a 

direita. Trata-se do: 

a) Botão de trava da alavanca. 

b) Botão de trava de lança. 

c) Botão de torneira de sangria. 

d) Botão de controle de giro. 

e) Botão de comando de escape.  

 09 – De acordo com o artigo 61 do CTB, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade 

máxima, nas vias urbanas arteriais, será de: 

a) 40 Km por hora. 

b) 60 Km por hora. 

c) 80 Km por hora. 

d) 100 Km por hora. 

e) 120 Km por hora. 

10 – Com relação à operação das retroescavadeiras, considere as medidas de segurança, abaixo: 

I- Não altere os ajustes da válvula de alívio. Ajustes incorretos da válvula podem resultar em 

danos ao equipamento e/ou acidentes pessoais; 

II- Antes de sair do veículo rebocador, levante a caçamba da retroescavadeira e os 

estabilizadores, desligue o motor do veículo rebocador, remova a chave e acione os freios; 

III- Reduza a velocidade ao dirigir sobre terreno irregular, em uma ladeira ou ao fazer 

curvas, para evitar tombar o veículo. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

11 – Leia o trecho a seguir: 
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__________ são órgãos mecânicos ou ativos que, acoplados à máquina agrícola ou implemento, 

permitem tanto aprimoramento do desempenho, como execução de operações diferentes para o qual 

foi projetado. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto: 

a) Conjugados. 

b) Combinados. 

c) Acessórios. 

d) Ferramentas. 

e) Materiais. 

12 – São máquinas para preparo inicial do solo, exceto: 

a) Escavadeiras. 

b) Destocadores. 

c) Perfuradoras. 

d) Lâminas niveladoras. 

e) Subsoladores. 

13 – Com relação às máquinas pesadas, as do tipo “filler bush”, são classificadas como: 

a) Trator agrícola. 

b) Motobomba. 

c) Valetadeira. 

d) Aspersor. 

e) Processador de madeira. 

14 – Sobre as Pás Carregadeiras, considere a alternativa correta: 

a) Tem a função de carregamento de caminhões em pátio de estocagem, trabalhos de 

carregamento em Usina de Asfalto, Usina de Solos e terraplenagem. 

b) Tem a função de aterro e desaterro, conformação de taludes, carregamento de caminhões e 

escavação de redes de diâmetro maior que DN800.  

c) É uma das máquinas mais utilizadas em obras. Tem a função de escavar valas e redes, 

transportar materiais e carregar caminhões. 

d) Tem a função de escavar redes mais rasas como água fria, incêndio, esgoto, elétrica, SPDA. 

Utilizada também para o transporte de materiais. É uma máquina mais lenta indicada para 

trabalhos mais leves. 

e) Equipamento específico para terraplenagem. Tem a função cortar ou aterrar subleitos, sub-

bases e bases de acordo com as estacas de marcação topográfica. 
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15 – Sobre a Técnica Básica de Escavação, com retroescavadeiras, considere a alternativa incorreta: 

a) Ao começar uma escavação, faça o primeiro corte de cada seção raso, tendo o cuidado de 

seguir o plano exato de escavação.  

b) A razão para o corte raso é minimizar danos à relva e facilitar a substituição. Esses primeiros 

cortes também são importantes porque agirão como guias para os cortes restantes, portanto, 

fazer os primeiros cortes o mais exatos possível ajudará a manter todos os futuros cortes 

precisos. 

c) Ao escavar com a retroescavadeira, estenda a lança, o braço da caçamba e a caçamba para 

fora, para longe do operador. Abaixe a lança e o braço da caçamba para começar o processo 

de escavação. 

d) Os dentes da caçamba devem estar em um ângulo de entrada de 30° ao 45°. Ao começar a 

escavação, recolha a caçamba até que a lâmina de corte esteja nivelada com o horizonte. 

Impila a caçamba para dentro na direção do operador que opera a alavanca da caçamba para 

mantê-la nivelada. 

e) Quando a escavação atingir oito polegadas (20,3 cm) do fundo, saia e retoque as laterais da 

escavação. Use os lados planos da caçamba para raspar quaisquer pontos baixos. 

 


