
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

3. Após a conferência de seus dados pessoais, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser 

feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.  

EXEMPLO:   
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (quatro) alternativas, classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas 
uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 

  
 



2 

 

 
As questões de 01 a 03 referem-se ao texto 

abaixo. Leia-o com atenção. 
 

Os pêssegos 
 

       Um lavrador que tinha quatro filhos 
trouxe-lhes um dia cinco pêssegos 
magníficos. Os pequenos, que nunca 
tinham visto semelhantes frutos, 
extasiaram-se diante das suas cores e da 
fina penugem que os cobria. À noite o pai 
perguntou-lhes: 
      ―Então, comeram os pêssegos? 
      ―Eu comi, disse o mais velho. Que 
bom que era! Guardei o caroço, e hei de 
plantá-lo para nascer uma árvore.  
      ―Fizeste bem, respondeu o pai, é bom 
ser econômico e pensar no futuro.  
      ―Eu, disse o mais novo, o meu 
pêssego comi-o logo, e a mamãe ainda me 
deu metade do que lhe tocou a ela. Era 
doce como mel. 
      ―Ah! acudiu o pai, foste um pouco 
guloso, mas na tua idade não admira; 
espero que quando fores maior te hás de 
corrigir. 
      ―Pois eu cá, disse um terceiro, 
apanhei o caroço que o meu irmão deitou 
fora, quebrei-o, e comi o que estava dentro, 
que era como uma noz. Vendi o meu 
pêssego, e com o dinheiro hei de comprar 
coisas quando for à cidade. 
      O pai meneou a cabeça: 
     ―Foi uma ideia engenhosa, mas eu 
preferia menos cálculo. 
     ―E tu, Eduardo, provaste o teu 
pêssego? 
     ―Eu, meu pai, respondeu o pequeno, 
levei-o ao filho do nosso vizinho, ao Jorge, 
que está, coitadinho, com febre. Ele não o 
queria, mas deixei-lho em cima da cama, e 
vim-me embora. 
     ―Ora bem, perguntou o pai, qual de vós 
é que empregou melhor o pêssego que eu 
lhe dei? 
      E os três pequenos disseram a uma só 
voz: 
      ―Foi o mano Eduardo. 
      Este, no entanto, não dizia palavra, e a 
mãe abraçou-o com os olhos arrasados de 
lágrimas. 

               Guerra Junqueira 
 

01) Em todas alternativas a palavra 
destacada está corretamente 
interpretada, de acordo com o seu 
sentido no texto, EXCETO em: 
a) “...apanhei o caroço que o meu irmão 
deitou fora...” (= JOGOU) 
b) “Foi uma ideia engenhosa...” (= 
INFELIZ) 
c) “O pai meneou a cabeça...” 
(=BALANÇOU) 
d) “Os pequenos, que nunca tinham 
visto semelhantes frutos, extasiaram-se 
diante das suas cores...” 
(=DESLUMBRARAM-SE) 
 
02) Leia as afirmações abaixo: 
I - Os meninos extasiaram-se diante dos 
pêssegos por desconhecer o fruto. 
II - O filho mais velho teve uma atitude 
de ousadia em relação ao futuro. 
III - A atitude mais elogiada foi a de 
Eduardo porque todos sentiram que seu 
gesto foi essencialmente sentimental. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I e III, apenas. 
b) I, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) II, apenas. 
 
03) Assinale a alternativa CORRETA: 
a) “caroço” não é acentuado porque é 
oxítona terminada em “o”. 
b) “está” e “vós” são acentuados pela 
regra de acentuação das oxítonas. 
c) “três” é acentuado porque é oxítona 
terminada em “s”. 
d) Os vocábulos “magníficos” e 
pêssegos” são acentuados obedecendo à 
mesma regra de acentuação.  
 
04) Marque a alternativa incorreta em 
relação a flexão do substantivo: 
a) Padrinho - madrinha. 
b) Carneiro - carneira. 
c) Cantor - cantora. 
d) Advogado - advogada. 
 
05) Marque a alternativa incorreta em 
relação a flexão do substantivo: 
a) Azul - azuis. 
b) Doação - doaçãos. 
c) Irmão - irmãos. 
d) Viagem - viagens. 
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06) A altura de um poste que projeta 
uma sombra de 15 metros no mesmo 
instante em que um prédio de 2500 cm 
projeta uma sombra de 21 metros, é de:  
a) 17,86 m. 
b) 11 m. 
c) 1786 m. 
d) 20 m. 
 
07) Com 52 máquinas, uma empresa 
produz 120 kg de produto em 2 dias de 
trabalho. Quantas máquinas serão 
necessárias para produzir 250 kg do 
mesmo produto em 14 dias? 
a) Menos de 12 máquinas. 
b) Entre 12 e 16 máquinas. 
c) Mais de 16 máquinas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
08) O valor de 12% da terça parte de 
2061 é? 
a) 85. 
b) 84,25. 
c) 82,44. 
d) 81,07. 
 
09) Dois aumentos consecutivos de 10% 
sobre um valor, equivalem a: 
a) Um único aumento de 20%. 
b) Um único aumento de 19%. 
c) Um único aumento de 21%. 
d) Desconto de 12%. 
 
10) Os valores 0,2%, (6%)² e 21% de 4,5 
são, respectivamente: 
a) 0,002; 36%; 0,945. 
b) 0,002; 12%; 2,21. 
c) 0,02; 36%; 1,21. 
d) 0,002; 12%; 0,945. 
 
11) Capital brasileira que recebeu em 
meados de março deste ano o Fórum 
Econômico para a América Latina: 
a) Rio de Janeiro/RJ. 
b) Salvador/BA. 
c) São Paulo/SP. 
d) Teresina/PI. 
 
12) No Brasil, as eleições regulares para 
os cargos de Presidente da República, 
Governador e Prefeito, inclusive quando 
forem necessários dois turnos, será 
sempre realizada: 

a) Nos anos ímpares, no mês de 
outubro e em novembro. 
b) Nos anos ímpares, no mês de 
outubro. 
c) Nos anos pares, no mês de outubro 
e em novembro. 
d) Nos anos pares, no mês de outubro. 
 
13) Juscelino Kubitschek tinha como 
lema “50 anos em 5”, com o binômio 
energia e transporte. E atualmente, qual 
é o lema que o Presidente Michel Temer 
adotou para o seu governo? 
a) Brasil: Pátria Educadora. 
b) Governo Federal: Ordem e 
Progresso. 
c) País Rico é País sem Pobreza. 
d) Trabalhando em todo o País. 
 
14) O financiamento de cursos 
superiores não gratuitos e com 
avaliação positiva no Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) é realizado através do: 
a) FIES. 
b) PRONATEC. 
c) PROUNI. 
d) SISU. 
 
15) Respeitadas as normas de circulação 
e conduta estabelecidas no Código de 
Trânsito Brasileiro, em ordem 
decrescente, os veículos de __________ 
porte serão sempre responsáveis pela 
segurança dos __________, os 
___________ pelos 
____________________ e, juntos, pela 
incolumidade dos ____________. 
Escolha a opção que preenche 
respectivamente as lacunas deixadas no 
texto: 
a) Maior, menores, motorizados, não 
motorizados, pedestres. 
b) Menor, maiores, motorizados, não 
motorizados, pedestres. 
c) Maior, menores, não motorizados, 
motorizados, pedestres. 
d) Menor, maiores, não motorizados, 
motorizados, pedestres. 
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16) Todo condutor/operador de 
máquinas, ao perceber que outro que o 
segue tem o propósito de ultrapassá-lo, 
deverá: 
I - se estiver circulando pela faixa da 
direita, deslocar-se para a faixa da 
esquerda, sem acelerar a marcha. 
II - se estiver circulando pelas demais 
faixas, manter-se naquela na qual está 
circulando, acelerando a marcha. 
Analisando as proposições acima, se 
concluí que: 
a) Apenas a afirmativa I é correta. 
b) Apenas a afirmativa II é correta. 
c) As duas afirmativas são corretas. 
d) As duas afirmativas são incorretas. 
 
17) Código de Trânsito Brasileiro; Art. 
40. O uso de luzes em veículo obedecerá 
à seguinte determinação: 
a) Nas vias iluminadas o condutor deve 
usar luz alta, exceto ao cruzar com outro 
veículo ou ao segui-lo. 
b) O condutor manterá acesas pelo 
menos as luzes de piscas alerta do veículo 
quando sob chuva forte, neblina ou 
cerração. 
c) O condutor manterá acesos os faróis 
do veículo, utilizando luz baixa, durante a 
noite e durante o dia nos túneis providos de 
iluminação pública e nas rodovias. 
d) A troca de luz baixa e alta, de forma 
intermitente e por curto período de tempo, 
com o objetivo de advertir outros 
motoristas, poderá ser utilizada para indicar 
a intenção de ultrapassar o veículo que 
segue à frente ou para indicar a existência 
de risco à segurança para os veículos que 
circulam no sentido contrário ou/e ainda 
advertir a condutores que circulam em 
sentido contrário quanto à possível 
presença de patrulha rodoviária em blitz ou 
circulação. 
 
18) Código de Trânsito Brasileiro, Art. 
43. Ao regular a velocidade, o condutor 
deverá observar constantemente as 
condições físicas da via, do veículo e da 
carga, as condições meteorológicas e a 
intensidade do trânsito, obedecendo aos 
limites máximos de velocidade 
estabelecidos para a via, além de: 

I - não obstruir a marcha normal dos 
demais veículos em circulação sem 
causa justificada, transitando a uma 
velocidade anormalmente reduzida. 
II - sempre que quiser diminuir a 
velocidade de seu veículo deverá antes 
certificar-se de que pode fazê-lo sem 
risco nem inconvenientes para os outros 
condutores, a não ser que haja perigo 
iminente. 
III - indicar, de forma clara, com a 
antecedência necessária e a sinalização 
devida, a manobra de redução de 
velocidade. 
Analisando as assertivas acima, se 
concluí que: 
a) As afirmativas I e II são corretas. 
b) As afirmativas II e III são corretas. 
c) As afirmativas I, II e III são corretas. 
d) As afirmativas I e III são corretas. 
 
19) Código de Trânsito Brasileiro; qual a 
definição de via urbana? 
a) Estradas e rodovias. 
b) Aquela caracterizada por interseções 
em nível não semaforizadas, destinada 
apenas ao acesso local ou a áreas restritas. 
c) Superfície por onde transitam 
veículos, pessoas e animais, 
compreendendo a pista, a calçada, o 
acostamento, ilha e canteiro central. 
d) Ruas, avenidas, vielas, ou caminhos 
e similares abertos à circulação pública, 
situados na área urbana, caracterizados 
principalmente por possuírem imóveis 
edificados ao longo de sua extensão. 
 
20) É considerada uma infração 
gravíssima com seu valor multiplicado 
por duas vezes: 
a) Dirigir ou operar máquina sem 
possuir Carteira Nacional de Habilitação, 
Permissão para Dirigir. 
b) Dirigir ou operar máquina com 
Carteira Nacional de Habilitação, 
Permissão para Dirigir ou Autorização para 
Conduzir Ciclomotor cassada ou com 
suspensão do direito de dirigir. 
c) Dirigir ou operar máquina com 
Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir de categoria 
diferente da do veículo que esteja 
conduzindo. 
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d) Dirigir ou operar máquina com 
validade da Carteira Nacional de 
Habilitação vencida há mais de trinta dias. 
 
21) Código de Trânsito Brasileiro; Art. 
61. 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 
nas vias rurais será de: 
a) Nas rodovias de pista dupla; 100 
km/h (cem quilômetros por hora) para 
automóveis, camionetas e motocicletas e 
90 km/h (noventa quilômetros por hora) 
para os demais veículos. 
b) Nas rodovias de pista simples; 110 
km/h (cento e dez quilômetros por hora) 
para automóveis, camionetas e 
motocicletas e 90 km/h (noventa 
quilômetros por hora) para os demais 
veículos. 
c) Nas rodovias de pista dupla; 110 
km/h (cento e dez quilômetros por hora) 
para automóveis, camionetas e 
motocicletas e 80 km/h (oitenta quilômetros 
por hora) para os demais veículos. 
d) Nas rodovias de pista simples; 100 
km/h (cem quilômetros por hora) para 
automóveis, camionetas e motocicletas e 
90 km/h (noventa quilômetros por hora) 
para os demais veículos. 
 
22) Deixar o condutor ou passageiro de 
usar o cinto de segurança, constituí 
Infração de natureza grave que tem por 
penalidade multa e como medida 
administrativa: 
a) Retenção do veículo até colocação 
do cinto pelo infrator. 
b) Remoção do veículo ao pátio da 
delegacia. 
c) Apreensão do veículo até sanar a 
irregularidade. 
d) Cassação da Carteira Nacional de 
Habilitação do condutor infrator. 
 
23) Qual dos seguintes símbolos adverte 
ao condutor que haverá à frente uma 
saliência? 

a) . 

b) . 

c) . 

d) . 
 
24) Qual o conceito de automóvel? 
a) Veículo de propulsão humana, 
dotado de duas rodas. 
b) Veículo automotor destinado a 
tracionar ou arrastar outro. 
c) Veículo destinado ao transporte de 
carga com peso bruto total de até três mil e 
quinhentos quilogramas. 
d) Veículo automotor destinado ao 
transporte de passageiros, com capacidade 
para até oito pessoas, exclusive o condutor. 
 
25) Pelo Código de Trânsito Brasileiro é 
considerada uma parada: 
a) Monitoramento técnico baseado nos 
conceitos de Engenharia de Tráfego, das 
condições de fluidez, de estacionamento e 
parada na via, de forma a reduzir as 
interferências tais como veículos 
quebrados, acidentados, estacionados 
irregularmente atrapalhando o trânsito, 
prestando socorros imediatos e 
informações aos pedestres e condutores. 
b) Imobilização do veículo com a 
finalidade e pelo tempo estritamente 
necessário para efetuar embarque ou 
desembarque de passageiros. 
c) Imobilização do veículo, pelo tempo 
estritamente necessário ao carregamento 
ou descarregamento de animais ou carga, 
na forma disciplinada pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito competente 
com circunscrição sobre a via. 
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d) Imobilização de veículos por tempo 
superior ao necessário para embarque ou 
desembarque de passageiros. 
 
26) Em maquinários rodoviários o 
tacômetro é utilizado para: 
a) Acionar a tração. 
b) Visualizar a rotação do motor. 
c) Ligar e desligar a chave geral. 
d) Aumentar o torque de tração. 
 
27) Nos motores a diesel, utilizados em 
máquinas rodoviárias, a bomba injetora 
tem por função: 
a) Bombear água até o radiador. 
b) Bombear combustível diretamente 
nos cilindros geométricos do motor. 
c) Bombear combustível até os bicos 
injetores. 
d) Bombear o óleo lubrificante até as 
comeias do bloco do motor. 
 
28) É uma situação de risco, quando no 
carregamento de caminhões, utilizando 
uma pá carregadeira: 
a) Carregar com a concha muito cheia. 
b) Carregar muito vagarosamente. 

c) Carregar lentamente. 
d) Carregar em terrenos íngremes. 
 
29) Dos maquinários descritos a seguir, 
um é impossibilitado de efetuar a tarefa 
de carregamento de caminhões, 
identifique-o: 
a) Escavadeira hidráulica. 
b) Retroescavadeira. 
c) Trator bobcat. 
d) Motoniveladora. 
 
30) A graduação mínima necessária para 
se operar uma máquina rodoviária é a: 
a) A. 
b) B. 
c) C. 
d) D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

 
 


