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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA II 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE: _____________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________ 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de desclassificação 

do Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta; 

b) Uso de máquina calculadora; 

c) Aparelho de comunicação, salvo os disponibilizados e autorizados pela Comissão do Concurso; 

d) Fumar nos locais de prova; 

e) Comunicação entre candidatos, permitida apenas com os fiscais; 

f) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

g) Utilizar de qualquer recurso fraudulento; 

 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; 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas 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 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 A Prova será Escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 03 (três) horas e 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 alternativas (a, 
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b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta. Cada grupo de nível de Ensino terá o número 

de questões diferentes, conforme tabelas abaixo: 

Grupo I – Ensino Superior e Ensino Médio Completo (40 quarenta questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 10 (dez) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

 

Grupo II – Ensino Fundamental Completo (34 trinta e quatro questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 09 (nove) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

 

 Grupo III – Alfabetizado (16 dezesseis questões): 

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 10 (dez) 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

 

 Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o grupo de ensino informado acima; 

 Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas 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 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Um condutor trafega pelo centro da cidade derramando óleo combustível nas curvas. Neste caso foi 

cometida uma infração: 

a) Gravíssima, sujeito a multa e retenção do veículo para regulamentação; 

b) Gravíssima, sujeito a multa; 

c) Grave, sujeito a multa e retenção da CNH; 

d) Grave, sujeito a multa e recolhimento do Certificado de Registro de Licenciamento Anual; 

 

2. Conforme o Art. 49, do CTB, em seu parágrafo Único, o embarque e o desembarque dos passageiros 

deve ser feito sempre do lado: 

a) Mais prático; 

b) Esquerdo; 

c) Da via; 

d) Da calçada. 

 

3. Quem tem direito de solicitar por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 

a sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações 

em normas, legislações e outros assuntos pertinentes ao Código de Trânsito? 

a) Apenas as entidades civis. 

b) Apenas os cidadãos. 

c) As autoridades de trânsito. 

d) Todo cidadão ou entidade civil. 

 

4. Uma pessoa que, no local de um acidente, decide pedir ajuda a PRF, deve telefonar para o número: 

a) 190. 

b) 191. 

c) 192. 

d) 193. 

 

5. São atividades rotineiras no dia-a-dia de um Operador de Máquinas, EXETO: 

a) Antes de subir ou descer da máquina, fazer uma inspeção rápida da mesma. 

b) Ao perceber qualquer anormalidade no funcionamento da máquina, parar e comunicar o fato aos 

seus superiores. 

c) Retirar vazamentos do motor e se preciso for retirar componentes desgastados. 

d) Fazer um pequeno relatório diário descrevendo a quantidade de horas trabalhadas e as condições 

mecânicas da máquina. 

  

6. Em uma máquina pesada, o radiador faz parte do sistema de: 

a) Arrefecimento. 

b) Aspiração. 

c) Liberação. 

d) Ventilação. 

 

7. Dentre as máquinas listadas abaixo, qual melhor realiza a abertura de valetas, com colocação de 

tubos de concreto, em obras de saneamento? 

a) Motoniveladora. 
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b) Rolo Compactador. 

c) Pá carregadeira. 

d) Retroescavadeira. 

 

8. Em um trator agrícola, a tomada de potência (TDP) serve para: 

a) Carregar a bateria. 

b) Acoplar e acionar sistemas rotativos. 

c) Acoplar a embreagem do trator. 

d) Acionar os cilindros hidráulicos. 

 

9. O veículo abaixo, segundo a Resolução do CONTRAN nº354/10 tem o objetivo de transportar: 

 

a) Rochas ornamentais. 

b) Qualquer carga. 

c) Mudanças. 

d) Alimentos ou bebidas. 

10. É utilizada para fazer perfurações longitudinais, tem a forma de uma pá pequena contendo seis ou 

três dentes e é colocada na traseira da motoniveladora. Esse componente é chamado: 

a) Riper. 

b) Furador. 

c) Escarificador. 

d) Nivelador. 

 

11. Observe atentamente os relógios abaixo? 

 

Os instrumentos acima indicam, respectivamente, 

a) Relógio da temperatura da água e marcador de combustível. 

b) Relógio do marcador de velocidade e marcador de combustível. 

c) Relógio da temperatura da água  e pressão do óleo do motor. 

d) Relógio do marcador de velocidade e pressão do motor. 

 

12. Os painéis de instrumentos apresentam várias informações. Entre diferentes arranjos o importante é 

saber o que cada um faz. Com base no símbolo abaixo, qual o significado representado pela figura? 
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a) Pressão da água do radiador. 

b) Pressão do óleo do motor. 

c) Pressão do óleo da transmissão. 

d) Pressão do óleo do hidro. 

13. Durante a noite e durante o dia, em tuneis providos de iluminação publica, o condutor deverá 

manter acessos os faróis do veículo utilizando: 

a) A luz alta. 

b) A luz baixa. 

c) O pisca alerta. 

d) Apenas as luzes de posição. 

 

14. A velocidade máxima permitida em uma via é indicada por meio de sinalização, obedecendo suas 

características técnicas e as condições de trânsito. Na ausência de sinalização regulamentadora , a 

velocidade máxima nas vias urbanas locais é de ? 

a) 30km/h. 

b) 40km/h. 

c) 60km/h. 

d) 80km/h. 

 

15. O procedimento de calibrar os pneus de uma máquina ou de um trator deverá ser feito quando a 

temperatura desses pneus estiver na seguinte condição: 

a) Quente. 

b) Frio. 

c) Morno. 

d) Muito quente. 

 

16. A placa abaixo significa: 

 

a) Pista sinuosa. 

b) Pista com defeito. 

c) Pista com curvas sucessivas. 

d) Pista escorregadia. 

17. As placas (1) e (2) abaixo indicam, respectivamente, 

 

(1)                  (2) 

 

a) Saliência ou lombada e proibido parar. 
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b) Pista irregular e proibido parar e estacionar. 

c) Lombadas sequenciais e proibido parar e estacionar. 

d) Depressão na pista e proibido parar. 

 

18. Fazer reparo em veículo na via pública, quando há impedimento absoluto da sua remoção, estando 

o veículo devidamente sinalizado, segundo o CTB, 

a) É uma infração leve. 

b) É uma infração grave. 

c) É uma infração média. 

d) Não constitui infração. 

 

19. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transitar em marcha à ré é, 

a) Proibido. 

b) Permitido, na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos a 

segurança. 

c) Permitido, apenas em casos de vias sinalizadas verticalmente. 

d) Permitido, em casos de congestionamento para sair do fluxo de veículos. 

 

20. Para melhor verificar o nível de óleo lubrificante, é necessário que o motor do veículo esteja, 

a) Frio. 

b) Seco. 

c) Lavado.  

d) Em funcionamento. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a letra da música abaixo, trecho de uma famosa música de Guilherme Arantes. 

APRENDENDO A JOGAR 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo  

Mas aprendendo a jogar 

 

Água mole em pedra dura 

Mais vale que dois voando 

Se eu nascesse assim pra lua 

Não estaria trabalhando 

Mas em casa de ferreiro 

Quem com ferro se fere é bobo 

Cria fama, deita na cama 

 

Quero ver o berreiro na hora do lobo 

Quem tem amigo cachorro 

Quer sarna para se coçar 

Boca fechada não entra besouro 
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Macaco que muito pula quer dançar 

                                             Disponível em: http://letras.terra.com.br/guilhermearantes/46301/ 

                                                             

 

21. Nessa música há uma mistura de provérbios e ditados populares, entretanto, o enfoque é na 

primeira estrofe: 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo  

Mas aprendendo a jogar 

Qual mensagem o autor pretende transmitir nessa estrofe? Assinale a única alternativa correta: 

a) O importante é vencer sempre. 

b) O importante é saber viver. 

c) Para ganhar é preciso sempre perder primeiro. 

d) Deve-se evitar jogar para não perder. 

 

22. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

O político ______________a lei por isso teve seu ______________cassado. 

 

a) Inflingiu – mandado 

b) Infringiu - mandato 

c) Infligiu – mandado 

d) Infrigiu – mandato 

 

23. Assinale a frase em que está correta a correlação verbal. 

a) Se você sorrisse sentia mais felicidade. 

b) Se você sorrir sentia mais felicidade. 

c) Se você sorrisse sentiria mais felicidade. 

d) Se você sorrisse sentisse mais felicidade. 

 

24. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? 

a) As pesquisas eliminaram parte da emoção.  

b) Os bons alunos sempre se saem bem.  

c) Nas brincadeiras há sempre uma sensação maravilhosa.  

d) As grandes pessoas são as que possuem humildade.  

 

 25. Das palavras abaixo, qual pode mudar de gênero sem sofrer nenhuma alteração ortográfica, apenas 

trocando o artigo que a anteceda? 

a) marido  

b) professor  

c) dentista  

d) conde 

 

26. Com relação ao uso dos porquês, qual das frases está corretamente escrita? 

a) Por quê você não veio antes?  

b) Porquê você não veio antes?  

c) Por que você não veio antes?  

d) Porque você não veio antes?  

http://letras.terra.com.br/guilhermearantes/46301/
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27. Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 

a) Os jovens, inquietos, aguardavam o resultado do exame.  

b) Inquietos, os jovens aguardavam o resultado do exame.  

c) Os jovens inquietos aguardavam o resultado do exame.  

d) Os jovens, aguardavam, inquietos o resultado do exame.  

 

28. Assinale a opção em que todas as palavras formam o plural em ões, tal como balão –balões. 

a) botão – confissão –irmão 

b) operação – limão – cidadão 

c) capitão – tubarão – cristão 

d) eleição – portão – opinião  

 

29. Assinale a alternativa que contém erro de regência nominal 

a) Ele é favorável à pena de morte 

b) Nenhum objeto é idêntico de outro 

c) Sempre foi parecido ao tio. 

d) Estavam acostumados à solidão 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

30. Com o passar do tempo a estrutura física do meio ambiente vai se modificando naturalmente, 

entretanto, os seres humanos, com suas intervenções, estão provocando inúmeros desequilíbrios 

ambientais, uma segunda natureza.  Dessa forma, sobre o processo de produção do espaço geográfico, 

a única alternativa correta é: 

a) Após a segunda natureza virá a terceira, a quarta e assim, sucessivamente. 

b) Os espaços geográficos foram reconstruídos pelo homem, ao longo da história, voltados, sempre, 

à preservação das espécies. 

c) O homem pouco interferiu na natureza. 

d) A segunda natureza, portanto, nada mais é do que a natureza humanizada. 

 

31. Segundo estudos mundiais, em 2025, muitas pessoas sofrerão carência de água, caso não haja 

conscientização sobre a maneira correta de  seu consumo atual .  As atividades humanas interferem no 

ciclo da água, alterando:  

a) O regime de chuvas, mas não a quantidade de água para consumo disponível no planeta. 

b) Apenas a quantidade de água superficial existente nos lagos e rios nos diversos países. 

c) A qualidade da água disponível nos países de primeiro mundo. 

d) A quantidade e qualidade da água disponível para o consumo das populações 

 

 

32. Muito se tem alertado sobre a situação ambiental do planeta. Sobre essa questão é correto afirmar 

que: 

a) Os países de primeiro mundo, por serem países mais desenvolvidos e com uma economia melhor 

já conseguiram reorganizar o espaço e conservar o meio ambiente. 

b) A pobreza, o crescimento da população e a degradação do meio ambiente estão intimamente 

ligados e podem explicar vários problemas ecológicos. 

c) No que diz respeito ao  aquecimento global pelo efeito estufa, os países de primeiro mundo e as 

planícies litorâneas não serão afetados. 
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d) O crescimento da população do planeta e a pobreza da humanidade não interferem na questão 

ambiental. 

 

33.  Hoje em dia, pode-se observar  que, em muitos  países,  há lixões depositados  a céu aberto,  

subnutrição,  doenças provocadas pelo excesso de bebidas e drogas, ausência de água potável ou 

esgoto,  carência  de atenção médica e medicamentos. Pela leitura do texto e com relação à poluição 

ambiental indique a alternativa correta: 

a) A poluição atinge, de forma absolutamente igual, todas as áreas do planeta, tanto as 

desenvolvidas como as subdesenvolvidas. 

  b) A poluição tem origem e características diferentes, sendo, em muitos casos, resultante de 

relações desiguais entre os homens. 

c) A poluição se apresenta, através da história, como um mal necessário ao progresso do país, não 

havendo o que se possa fazer a respeito. 

d) A poluição tem menor área de abrangência nos países desenvolvidos e provoca mais riscos a 

outra parte da humanidade. 

 

34. Enormes extensões de florestas já foram extintas devido à produção de papel. Para evitar que novas 

áreas de florestas nativas sejam destruídas para suprir a produção crescente de papel, assinale a única 

proposta viável: 

a) Aumentar a reciclagem de papel, por meio da coleta seletiva e processamento em usinas. 

b) Proibir o consumo excessivo do papel permitindo seu uso apenas em casos específicos e 

justificáveis. 

c) Evitar importação e exportação do papel para fins comerciais. 

d) Evitar área verde nos centros urbanos incentivando o seu cultivo apenas nas áreas rurais. 

 


