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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
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 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

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 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 Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais 03 (três) 

Legislação e Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

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 

Leia a tirinha abaixo para responder as questões de 01 a 03: 

 

 

01 – Podemos afirmar sobre a tirinha acima: 

a) Elogia a passividade. 

b) Critica o imobilismo. 

c) Enaltece a passividade. 

d) Deprecia a interação humana. 

e) É uma ironia ao ritmo frenético da vida atual. 

  

02 – Assinale a alternativa em que pelo menos um dos verbos está no gerúndio: 

a) Esperando – Entendendo. 

b) Dar – Ficar. 

c) Ficar – Está. 

d) Sentado – É. 

e) Estou – Está.  

 

03 – No contexto da tirinha acima, a palavra “cheio” não significa: 

a) Repleto. 

b) Tomado. 

c) Isento. 

d) Carregado. 

e) Entupido. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – É correto afirmar que o número 342 possui: 

a) Trezentas e quarenta e duas centenas. 

b) Trinta e quatro unidades e duas centenas. 

c) Três centenas, quatro dezenas e duas unidades. 

d) Quarenta e duas unidades e três dezenas. 

e) Trezentas centenas, quarenta dezenas e duas unidades. 

 

05 – Para comprar um produto no valor de R$ 484,00, o pagamento pode ser realizado através das 

seguintes opções: 

 I – À vista, sem desconto. 

 II – Em duas parcelas mensais no valor de R$ 242,00 cada. 

 III – Em quatro parcelas, sendo um valor de entrada de R$ 120,00 e depois mais três parcelas 

mensais de R$ 127,00. 

Considerando as condições de pagamento oferecidas, é correto afirmar que: 

a) Apenas a opção I oferece o menor custo para o produto. 

b) A opção II oferece o maior custo para o produto. 

c) As opções II e III oferecem o mesmo valor final para o produto. 

d) Apenas a opção III oferece o menor valor final para o produto. 

e) As opções I e II oferecem o mesmo valor final para o produto. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

06 – Uma das ferramentas mais difundidas na atualidade visando o desenvolvimento sustentável é a 

reciclagem. No Brasil existem diversos postos de reciclagem e as lixeiras coloridas são uma realidade 

nos principais ambientes que frequentamos. Os diferentes tipos de lixo são separados de acordo com 

a cor da lixeira, por exemplo, a cor azul serve para: 

a) Plástico e garrafas. 

b) Papel e papelão. 

c) Lixo orgânico. 

d) Lixo eletrônico. 

e) Metais e baterias. 
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07 – Entre os aspectos geográficos do município de Peritiba/SC podemos destacar a passagem de um 

rio e seus afluentes que banham a cidade. Este rio é:  

a) Três córregos. 

b) Uruguai. 

c) Flamengos. 

d) Riacho Grande. 

e) Pássaro marrom. 

 

08 – Dentro do tema cidadania, existem divisões que remetem aos diferentes aspectos da vida em 

sociedade. Por exemplo, os direitos que visam garantir a livre circulação, a liberdade de expressão, de 

opinião, ideológica, de credo e outras liberdades individuais são chamados de: 

a) Direitos civis. 

b) Direitos humanos. 

c) Direitos sociais. 

d) Direitos jurídicos. 

e) Direitos fundamentais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

09 – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, define-se veículo articulado como: 

a) Veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive o 

condutor. 

b) Veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros, inclusive o 

condutor. 

c) Combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. 

d) Todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve, 

normalmente, para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos 

utilizados para o transporte de pessoas e coisas.  

e) Veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. 

 

10 – O CTB nomeia o conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, 

em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via, como: 
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a) Sinais de trânsito. 

b) Placas de trânsito. 

c) Sinalização viária. 

d) Marcas viárias. 

e) Demarcações. 

 

11 – O CTB define ______________ como espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, 

parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas 

de lazer, calçadões. 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

a) Lotação. 

b) Logradouro público. 

c) Intersecção. 

d) Lote lindeiro. 

e) Passagem de nível. 

 

12 – Segundo o artigo 253 do CTB, bloquear a via com veículo, é considerado infração: 

a) Leve. 

b) Grave. 

c) Gravíssima. 

d) Média. 

e) Moderada. 

 

13 – São consideradas infrações médias, pelo CTB, exceto: 

a) Dirigir o veículo utilizando-se de fones, nos ouvidos, conectados a aparelhagem sonora ou 

de telefone celular. 

b) Dirigir o veículo com o braço do lado de fora. 

c) Utilizar as luzes do veículo o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de 

emergência. 

d) Utilizar as luzes do veículo baixa e alta de forma intermitente, quando a sinalização de 

regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta. 

e) Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do 

órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. 
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14 – Observe a placa de trânsito, abaixo, e indique sua sinalização, correta, entre as alternativas: 

 

a) Curva em S à esquerda. 

b) Curva em S à direita. 

c) Curva acentuada em S à direita. 

d) Curva acentuada em S à esquerda. 

e) Entroncamento oblíquo à esquerda. 

 

15 – Sobre o motor de 4 tempos, temos: 

I – A válvula de admissão fecha-se, o pistão sobe comprimindo o ar no cilindro, aumentando a sua 

pressão e a sua temperatura. 

II – O pistão desloca-se do ponto morto superior para o ponto morto inferior com a válvula de 

admissão aberta, provocando a entrada de ar no interior do cilindro. 

III – A válvula de escape abre-se, o pistão sobe dentro do cilindro, provocando a saída dos gases 

residuais da combustão. 

IV – O bico injetor pulveriza o óleo diesel no interior do cilindro, este se inflama com o calor do 

ar comprimido, empurrando o pistão para baixo, gerando rotação. 

Considerando os itens, os tempos do motor, apresentados, são, respectivamente: 

a) Admissão – Compressão – Combustão – Escape. 

b) Compressão - Admissão – Escape – Combustão. 

c) Admissão – Combustão – Escape – Compressão. 

d) Compressão – Admissão – Combustão – Escape. 

e) Admissão – Combustão – Compressão – Escape. 

 

16 – Sobre a limpeza do elemento filtrante principal, e suas etapas, após introduzir uma lâmpada ou 

lanterna acesa para verificar a existência de furos ou rasgos, o profissional deverá: 

a) Montar os componentes. 
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b) Fazer a limpeza, no interior da carcaça. 

c) Limpar o ciclonizador. 

d) Verificar o estado do elemento filtrante. 

e) Aplicar jatos de ar comprimido, no sentido de dentro para fora. 

 

17 – Está situado na linha de sucção do combustível e tem a função de separar a água e impurezas 

mais pesadas. Trata-se da peça dos tratores, denominada: 

a) Tanque de combustível. 

b) Filtro de combustível. 

c) Bomba injetora. 

d) Tubos de retorno. 

e) Copo sedimentador. 

 

18 – É correto afirmar que, nos tratores, a bomba alimentadora: 

a) Tem a função de elevar a pressão para que o diesel passe pelo filtro e chegue com volume 

suficiente, na bomba injetora. 

b) Sua função é reter as impurezas. 

c) Tem a função de gerar uma vazão de combustível capaz de abrir os bicos injetores, quando 

solicitados. 

d) Tem a função de injetar o combustível de forma atomizada, na câmara de combustão, a fim 

de homogeneizar com o oxigênio e produzir a queima da mistura. 

e) Conduz a sobra do combustível dos injetores para o tanque. 

 

19 – Dos fundamentos da direção preventiva, a habilidade é definida como: 

a) Conhecer a sinalização, regras e Leis de trânsito; conhecer o veículo que dirige; conhecer os 

riscos aos quais está sujeito. 

b) Aplicar a Atenção Difusa, ficando sempre concentrado, no ato de dirigir. Não dirigir 

disperso ou com a atenção fixa. 

c) É a utilização de técnicas e automatismos corretos, resultantes de prática e treinamento. 

d) Procurar antecipar-se às situações de risco e assim, ter mais tempo para reagir sem que seja 

surpreendido. 

e) Saber escolher a melhor alternativa, quando em real situação de risco. 
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 20 – São condições adversas, relacionadas à possibilidade de acidentes de trânsito, por conta da via: 

a) Ofuscamento por excesso de luz, natural ou artificial. 

b) Falta de acostamento; Sinalização deficiente ou insuficiente. 

c) Sono; Fadiga; Cansaço; Preocupação; Nervosismo. 

d) Penumbra – falta de luz (transposição do dia para a noite). 

e) Acomodação inadequada da carga. 

 

 

 


