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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Por todo o país, educadores, estudantes e pais buscam saídas para os problemas da educação. No sistema 1 

público, a violência e os índices de repetência e evasão são endêmicos. No ensino privado, a qualidade é inferior à 2 

média dos países desenvolvidos. Num mundo globalizado, em que a educação adquiriu um papel estratégico para o 3 

desenvolvimento das nações, algumas escolas brasileiras encontraram soluções simples que, se replicadas, poderiam 4 

mudar o quadro da educação no país.  5 

"O nível médio atrapalha a imagem do ensino público brasileiro", diz Célio da Cunha, especialista em educação 6 

da Unesco. "Mas há muita escola pública por aí fazendo coisas até mais inovadoras que as particulares." 7 

Um exemplo de ação desse tipo foi adotado na rede pública do Estado de São Paulo. A ideia era aparentemente 8 

simples e até óbvia: abrir as escolas aos fins de semana, para a comunidade de alunos, pais e vizinhos. Desde 2003, a 9 

rede de 5.306 escolas, com mais de 6 milhões de alunos, passou a abrir as portas aos sábados e domingos. Uma 10 

experiência inédita no mundo. A prática começa a mostrar resultados fortes o suficiente para mexer nas estatísticas 11 

de violência. O número de ocorrências policiais no entorno da escola caiu 36% com o programa. 12 

Além de reduzir a violência, o programa pode melhorar a qualidade do ensino. A criação e manutenção de uma 13 

cultura de paz deixa o ambiente menos tenso. Consequentemente, a educação prospera. No Rio Grande do Sul, uma 14 

pesquisa mostrou que 58,3% dos alunos que frequentam escolas que abrem aos fins de semana acreditam que o 15 

ensino melhorou. 16 

A inspiração para o projeto de abrir as portas da escola surgiu em 2000, quando os técnicos da Unesco 17 

observaram o primeiro Mapa da Violência, com um perfil das vítimas do país. Os jovens de 15 a 24 anos são os que 18 

mais morrem e também os que mais matam. 19 

Não adianta apenas abrir os portões da escola. É preciso ter um projeto que envolva alunos, professores, 20 

funcionários e a comunidade. 21 

"Não adianta abrir a escola se as demandas dos adultos também não forem atendidas", afirma Cristina Cordeiro, 22 

do governo paulista. Para atrair os pais, o Estado de São Paulo abriu cursos de alfabetização, aulas de informática, 23 

oficinas de bordado e produção de pães. 24 

No Superação Jovem, um programa de incentivo do Instituto Ayrton Senna, os jovens podem ajudar a solucionar 25 

os problemas de uma biblioteca inativa ou de um lago sujo do bairro. Ao ver que suas ações mudam a realidade de 26 

onde estudam passam a valorizar a escola como um lugar não somente em que aprendem, mas também em que 27 

ensinam. Nas escolas que aplicaram o Superação, as ocorrências por agressão física caíram 55,4%. 28 

Desde que a Unesco lançou a ideia, vários Estados e municípios criaram programas de portas abertas aos fins 29 

de semana. 30 

 

PALOMA COSTA  
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01) De acordo com texto, o reconhecimento de que 

qualquer medida para melhorar a atual situação da 

Educação no Brasil passa, necessariamente e 

sobretudo, 

 

(A) pela vontade política dos dirigentes do país. 

(B) pelo compromisso dos pais para com os filhos. 

(C) pelo empenho dos professores em motivar seus 

alunos. 

(D) pela mobilização dos que atuam na Escola e dos que 

com ela mantêm alguma relação. 

 

02) A autora, no texto, chama à atenção 

 

(A) à importância da figura do professor na Escola. 

(B) ao destaque dado ao ensino das escolas privadas. 

(C) ao foco principal do processo ensino x 

aprendizagem dos países desenvolvidos. 

(D) à consciência de que o padrão educacional do Brasil 

difere bastante do apresentado pela média dos 

países desenvolvidos. 

 

03) No texto, a articulista 
 

(A) mostra-se impassível na abordagem do assunto. 

(B) prende-se mais a problemas externos à Escola do 

que aos internos. 

(C) agrega ao próprio discurso, enriquecendo-o, a fala 

de outros enunciadores. 

(D) preocupa-se mais com o sistema de promoção do 

educando do que com a qualidade do ensino 

oferecido pelas escolas. 

 

04) De acordo com o texto,  a ideia de abrir as escolas 

em finais de semana se caracteriza por ser 
 

(A) inédita e comprovadamente produtiva 

(B) pioneira e engenhosamente brasileira 

(C) complexa e altamente exaustiva.  

(D) educativa e dificilmente finita 

 

 

 

 

 

 

 

05) Considerando-se o contexto, há correspondência 

entre o trecho citado e o que dele se afirma na 

alternativa 
 

(A) Mantém inalterado o sentido se for retirado o 

vocábulo “o”, em “Por todo o país” (L.1). 

(B) “menos” (L.14) e “mais” (L.10)  expressam 

intensidade. 

(C) O vocábulos “mas” (L.7) e “mas” (L.27) expressam 

ideias contrastantes, o primeiro expressa 

adversidade e o segundo adição. 

(D) O termo “apenas” (L.20) expressa sentido de 

inclusão. 

 

06) Quanto aos recursos da língua usados no texto, é 

correto afirmar 

 

(A) Os conectores “que”, em “que as particulares” (L.7) 

e “que”, em  “que abrem aos fins de semana” (L.15) 

são iguais do ponto de vista morfológico. 

(B) A palavra “óbvia” (L.09), em razão do contexto, 

pode ser substituída pela expressão “fácil de 

descobrir” sem prejuízo quanto à intensão 

comunicativa presente no texto. 

(C) O verbo haver, em "’Mas há muita escola pública’” 

(L.7), está usado em sua forma impessoal, ficando 

descartada, assim, sua relação semântica com o 

verbo existir. 

(D) A forma verbal “caiu” (L.12) expressa um fato que 

se repete, estando muito próximo do presente.  

 

07) A alternativa em que está devidamente indicada a 

relação de sentido estabelecida, no texto, pelo 

vocábulo transcrito à esquerda é 

 

(A) “de”, em “comunidade de alunos” (L.9) – posse. 

(B) “para”, em “para a comunidade de alunos,” (L.9) – 

direção. 

(C) “até”, em “fazendo coisas até mais inovadoras que 

as particulares." (L.7) – limite. 

(D) “também”, em “...também não forem atendidas” 

(L.22) – exclusão. 
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08) Identifique a proposição verdadeira 

 

(A) O vocábulo “os”, em “...e também os que mais 

matam.” (L.19), é a forma masculina de “as”, 

exemplificado em “...abrir as escolas aos fins de 

semana” (L.9).  

(B) Na palavra “exemplo” (L.8), o encontro “mp” 

constitui, quanto ao pael fonológico, um encontro 

consonantal. 

(C) Na palavra “há” (L.7), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(D) Na palavra “há”, em “há muita escola pública” (L.7), 

o encontro “-ha” constitui exemplo de dígrafo. 

 

09) A forma verbal “envolva” (L.20) indica uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) hipotética. 

(D) concluída. 

 

10) As palavras “encontraram” (L.4) e “mexer” (L.11) 

possuem, respectivamente, 

(A) 10 e 6 fonemas. 

(B) 9 e 5 fonemas. 

(C) 9 e 6 fonemas. 

(D) 11 e 5 fonemas. 

 

11) A alternativa em que o termo transcrito constitui 

um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “sistema” (L.1). 

(B) “inferior” (L.2) 

(C) “um” (L.8). 

(D) “qualidade” (L.13). 

 

12) As palavras “médio” (L.6), “ideia” (L.29) e “índices” 

(L.2)  são respectivamente: 

(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 

(B) Oxítona – paroxítona – paroxítona 

(C) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 

(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

 

 

 

 

 

 

13) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “imagem” (L.6), “atrair” (L.23), “somente” (L.27) 

(B) “país” (L.1), “saídas” (L.1), “atrapalha” (L.6) 

(C) “médio” (L.6), “país” (L.1), “vizinhos” (L.9) 

(D) “brasileiras” (L.4), “caíram” (L.28), “quadro” (L.5) 

 

14) A alternativa em que a expressão transcrita tem 

função de advérbio é: 

 

(A) “Por todo o país” (L.1). 

(B) “saídas” (L.1). 

(C) “simples” (L9). 

(D) “ambiente” (L.14). 

 

15) A alternativa que apresenta justificativa correta 

para a acentuação da palavra “violência” (L.18) é: 

(A) Por ser uma palavra terminada em hiato. 

(B) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

decrescente. 

(C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

crescente. 

(D) Por ser palavra proparoxítona. 
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16) Uma pessoa inicia uma prova às 8h 12 min e conclui 

às 11h 37 min. Sabendo que do tempo gasto ela 

utilizou 40% para responder as questões de 

conhecimentos gerais e 60% para responder as 

questões de conhecimentos específicos podemos 

afirmar que: 

 

(A) O tempo utilizado para responder as questões de 

conhecimentos gerais foi de 1h 20min. 

(B) O tempo total de realização da prova foi de 2h 05 

min. 

(C) O tempo utilizado para responder as questões de 

conhecimentos específicos foi de 2h 05 min. 

(D) O tempo total de realização da prova foi de 3h 25 

min. 

 

17) Ao realizar a revisão periódica em seu veículo uma 

pessoa teve um gasto com uma peça que custava R$ 

125,00 e com o custo da mão de obra no valor de 

R$ 80,00. Se ao realizar o pagamento essa pessoa 

obteve um desconto de 5% no valor da peça quanto 

ela gastou nessa revisão? 

 

(A) R$ 194,75 

(B) R$ 198,75 

(C) R$ 201,00 

(D) R$ 205,00 

 

18) Um número natural é expresso por 2+5x2-1. Qual o 

valor do antecessor desse número? 

 

(A) 10 

(B) 11 

(C) 12 

(D) 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19) A bananeira produz cacho apenas uma vez na sua 

vida. Cada caule falso gera um ramo de flores que, 

aos poucos vai se transformando num cacho de 

bananas formado por pencas que, ao todo podem 

chegar até duzentas bananas. Se com um cacho um 

comerciante vendeu 14 dúzias de bananas e ainda 

sobraram 3 bananas, quantas bananas deu nesse 

cacho? 

 

(A) 143 

(B) 168 

(C) 171 

(D) 200 

 

20) Em uma instituição financeira o tempo de 

atendimento é de 20 minutos por cliente. Se o 

funcionário João trabalhou no atendimento 

durante 4 horas e 20 minutos e o funcionário Luis 

trabalhou durante 2 horas e 40 minutos, quantos 

clientes os dois funcionários atenderam? 

 

(A) 12 

(B) 21 

(C) 32 

(D) 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assinale a alternativa que corresponda aos 

conceitos apresentados abaixo: 

 

I. É o tempo em segundos, para que certa quantidade 

de óleo, numa dada temperatura, escoe através de 

um orifício de formato e dimensões padronizados. 

II. Localizada na linha de alta pressão do sistema de 

lubrificação, tem como objetivo evitar que a 

pressão atinja valores acima do recomendado. 

 

(A) I. Vazão; II. Manômetro 

(B) I. Escoamento; II. Válvula de Alívio 

(C) I. Viscosidade; II. Válvula Termostática 

(D) I. Viscosidade; II. Válvula de Alívio 

 

22) O Sistema de alimentação dos motores de 

combustão é responsável pelo suprimento de ar e 

combustível ao motor. Assinale a alternativa abaixo 

que contém apenas as partes que fazem parte do 

sistema do circuito de ar: 

 

(A) coletor de admissão 

(B) copo de sedimentação 

(C) bomba alimentadora 

(D) bomba injetora 

 

23)  O circuito de combustível de um motor à diesel 

tem como função conduzir o combustível desde o 

tanque de combustível até o interior dos cilindros. 

Das tubulações desse sistema listadas abaixo, qual 

delas funciona sob alta pressão? 

 

(A) As tubulações entre o tanque de combustível e a 

bomba injetora. 

(B) As tubulações de retorno. 

(C) As tubulações entre a bomba injetora e os bicos 

injetores. 

(D) As tubulações entre o tanque de combustível e a 

bomba injetora, e as tubulações de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24)  Assinale a alternativa que corresponde às 

descrições abaixo de peças de um veículo 

automotivo: 
  

I. O arrefecimento do motor realizado através do 

sistema de circulação forçada, utiliza em conjunto 

o ar e a água como meios arrefecedores. A água 

absorve o calor excedente dos cilindros do motor, e 

através de um radiador, transfere calor ao ar. 

II. A válvula termostática promove a circulação 

forçada da água do depósito inferior para o interior 

do motor. Fica acoplada por meio de correia e 

polias ao no eixo de acionamento da ventoinha. 

III. A tampa do radiador apresenta válvulas de sobre-

pressão e depressão para controle da pressão e 

depressão no interior do radiador. 

 

(A) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

 

25)  Os motores de combustão interna são classificados 

em relação ao ciclo de funcionamento em dois 

tipos: ciclo OTTO e ciclo DIESEL. Nas afirmações 

abaixo, assinale (1) apenas para ciclo OTTO, (2) 

apenas para ciclo DIESEL, e (3) para ambos, ciclo 

OTTO e DIESEL: 

 

 ) Movimento do pistão: alternativo. 

 ) Utilizam combustível de baixa volatilidade, para 

ignição necessitam de centelha produzida pelo 

sistema elétrico. 

 ) Podem ser completados em dois ou quatro 

cursos do pistão. 

 ) A inflamação do combustível injetado sob 

pressão na câmara de combustão ocorre pela 

compressão de ar e consequente elevação da 

temperatura.    

 ) Ignição por centelha. 

 ) Ignição por compressão. 

 

(A) (3); (1); (3); (2); (1); (2) 

(B) (3); (2); (3); (1); (2); (1) 

(C) (1); (1); (3); (2); (1); (2) 

(D) (1); (3); (1); (2); (3); (1) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) Assinale a alternativa abaixo que corresponde aos 

termos que preenchem respectivamente as lacunas 

do enunciado a seguir: 
 

“Em um sistema de freio, há um grupo de elementos que 

se agrupam e formam os dispositivos mecânicos, que se 

articulam entre si, com a finalidade de causar atrito 

entre duas superfícies, para provocar a frenagem. 

Geralmente, essas superfícies que se atritam para causar 

a frenagem, são constituídas por duas partes: uma parte 

não rotativa, que são__________, e outra parte rotativa que 

é __________.” 
 

(A) os êmbolos; o tambor 

(B) as pastilhas; o cilindro 

(C) as cuias; o cilindro 

(D) as pastilhas; o tambor 
 

27) Das peças listadas abaixo, assinale àquela que tem 

como função regular a pressão hidráulica entre as 

rodas dianteiras e traseiras para evitar o 

travamento das rodas traseiras, que poderia 

descontrolar o veículo durante frenagens mais 

fortes: 
 

(A) Válvula de Retenção 

(B) Servo Freio 

(C) Cilindro Mestre 

(D) Válvula Equalizadora 
 

28) Que tipo de desgaste ocorre nos pneus do veículo, 

quando a calibragem dos pneus é feita com a 

pressão maior do que a recomendada pelo 

fabricante? 
 

(A) Desgaste dos lados da banda de rodagem. 

(B) Desgaste mais acentuado um lado da banda de 

rodagem apresentando superfície áspera com 

rebarbas nas bordas dos sulcos. 

(C) Desgaste no centro da banda de rodagem. 

(D) Desgaste irregular e alternado entre o lado direito 

e o esquerdo da banda de rodagem. 
 

29) O pneu é um invólucro semitubular, de borracha, 

com o qual se revestem aros do veículo. Nas 

afirmações abaixo assinale àquela que não é 

verdadeira: 
 

(A) A banda de rodagem é a camada de borracha que 

envolve a parte externa da carcaça do pneu e fica 

em contato com o piso. 

 

 

(B) Uma das vantagens dos pneus sem câmara é que 

quando fura, ele esvazia-se lentamente, devido ao 

efeito autovedador de seu revestimento de 

borracha macia. 

(C) A parte do pneu que se apoia no aro é chamada de 

talão, é reforçada por fios de aço e tem como função 

fazer com que a banda de rodagem se torne mais 

leve e flexível, proporcionando ao pneu, maior 

aderência nos sentidos transversal e longitudinal. 

(D) Nos pneus radiais os fios das lonas estendem-se de 

um a outro talão em ângulo reto com a carcaça o 

que lhes proporciona melhor flexibilidade, menor 

aquecimento e excelente aderência sob esforço. 

 

30) Qual a possível causa do defeito da suspensão de 

um caminhão ou ônibus chamado “veículo 

desquadrado”? 
 

(A) Pino central, do feixe de molas, quebrado. 

(B) Molas desarqueadas. 

(C) Buchas do jumelo ou borrachas dos amortecedores 

danificados. 

(D) Amortecedor sem ação. 
 

31) Assinale a alternativa que corresponde ao 

funcionamento descrito abaixo, de uma peça do sistema 

de suspensão de um veículo: 

 

(A) Barra Estabilizadora 

(B) Amortecedor Mecânico 

(C) Feixe de Molas 

(D) Barra de Torção 

 

 

 

“São constituídos por dois grupos de discos de aço, 

sendo, cada grupo ligado a um braço, também de aço, e 

discos independentes, fabricados com material 

apropriado para suportar fricção. Os discos de aço, dos 

dois grupos, encaixam-se paralelamente uns nos outros, 

separados pelos discos de fricção, e todo o conjunto é 

unido através de um parafuso com porca, que 

transpassa e "aperta" o conjunto, controlado por uma 

mola. Um dos braços é fixado no quadro (carroceria) e o 

outro “no eixo do veículo. O” aperto" dado no parafuso 

que une os discos deve ser de modo que permita o 

movimento dos braços, porém, com certa dificuldade, ou 

seja, causando atrito. Desse modo, quando a mola da 

suspensão sofre os impactos da roda, o amortecedor 

diminui esses impactos e evita as oscilações na mola.” 
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32) Assinale a alternativa abaixo que corresponde 

respectivamente aos tipos de suspensão 

automotivas representadas abaixo: 

 

 

 

 

 

I.                                                 II.  

 

(A) I. Sistema Independente com feixe de molas; II. 

Suspensão independente com feixe de torção. 

(B) I. Sistema Independente com barra de torção; II. 

Sistema de hidropneumático. 

(C) I. Sistema Independente com feixe de molas; II. 

Sistema Independente com barra de torção. 

(D) I. Sistema Independente com barra de torção; II. 

Sistema Independente com feixe de torção. 

 

33) Freio motor é um processo para auxiliar a 

frenagem do veículo. Nas alternativas abaixo 

assinale àquela no qual a afirmação é verdadeira: 

 

(A) Mesmo gastando mais combustível e desgastando 

as peças, o uso do Freio motor um é um recurso 

simples e seguro. 

(B) O uso do freio motor traz menos força de tração e 

capacidade de frenagem ao veículo, deixando as 

viagens em grandes declives bem mais seguras. 

(C) Um dos inconvenientes do uso do Freio motor é 

que ele causa problemas para sugar o óleo do 

cárter. 

(D) Muitos condutores pensam que a utilização do freio 

motor provoca um desgaste dos componentes do 

motor em giros mais altos, mas respeitando-se a 

velocidade e trocando as marchas no momento 

correto, ele terá um desgaste igual ou até menor. 

 

34) Em um veículo com sistema de direção por direção 

hidráulica, qual a função da Válvula Hidráulica de 

Comando? 

 

(A) Armazenar o óleo necessário ao funcionamento do 

sistema. 

(B) Manter o óleo em fluxo constante e na pressão 

necessária para cada situação, independente da 

rotação do motor. 

(C) Direcionar o fluxo de óleo, sob pressão, para a 

câmara do cilindro hidráulico. 

(D) Acionar a bomba hidráulica. 

35) Assinale a alternativa em que as cargas perigosas 

listadas abaixo são classificadas com classe 1: 

 

(A) Gases Tóxicos 

(B) Cargas Explosivas 

(C) Sólido Inflamáveis 

(D) Materiais Radioativos. 

 

36) Qual peça muito presente em máquinas e veículos 

pesados, refere-se o conceito a seguir?  

 

“É um dispositivo mecânico indispensável em veículos 

de tração. Tem a função de transferir e distribuir 

uniformemente o torque a dois semi-eixos que em 

princípio giram em sentidos opostos, possibilitando 

assim, a cada eixo, uma gama de velocidade e rotações 

diferentes.” 

 

(A) Eixo Diferencial 

(B) Embreagem 

(C) Rodado 

(D) Redutor 

 

37)  Assinale a alternativa que corresponde 

respectivamente aos ícones representados abaixo: 

 

I.            II.   

 

(A) I. Indicador de Combustível; II. Indicador de 

Restrição Elétrica. 

(B) I. Marcador de Pressão de Óleo de Transmissão; II. 

Marcador de Carga da Bateria. 

(C) I. Indicador de Combustível; II. Marcador de Carga 

da Bateria. 

(D) I. Marcador de Pressão de Óleo do Motor; II. 

Marcador de Carga da Bateria. 
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38) As queimaduras são lesões causadas por calor, 

substâncias corrosivas, líquidos e vapores. Podem 

ocorrer também pelo frio intenso e por radiação, 

inclusive solar e elétrica. Em caso de acidentes com 

queimaduras assinale a alternativa que é um 

procedimento correto a ser realizado: 

 

(A) Retirar o máximo possível de roupas grudadas na 

pele. 

(B) Evite que as bolhas proliferem, perfurando-as à 

medida que surgem. 

(C) Se a roupa estiver molhada, retire-a 

imediatamente. 

(D) Materiais felpudos ou chumaço de algodão são os 

ideais para passar no local queimado. 

 

39) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida 

assinale a alternativa correta: 

 

 ) Sempre que puder utilize o torniquete, ele pode 

suturar a lesão no tecido e evitar a gangrena. 

 ) As hemorragias nasais são desagradáveis, 

nesses casos, sente a vítima com a cabeça para 

frente e não deixe que ela mude de posição. 

 ) A luxação é a ruptura do tecido ósseo, enquanto 

a fratura é uma lesão da articulação na qual os 

ligamentos são torcidos ou distendidos.   

 ) As queimaduras por produtos químicos são 

sempre graves, quando isso ocorrer, deve colocar, 

imediatamente, a pessoa vestida debaixo de um 

chuveiro, com a água fria, retirando a roupa em 

seguida. 

  

(A) (F); (V); (V); (V) 

(B) (F); (V); (F); (V) 

(C) (F); (F); (F); (F) 

(D) (V); (F); (V); (F) 

 

40)  O choque elétrico é causado, geralmente, por altas 

descargas e é sempre grave, podendo provocar 

distúrbios na circulação sanguínea e até levar à 

parada cardiorrespiratória. Nas alternativas abaixo 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Em caso de acidentes com choque elétricos, afaste 

imediatamente a vítima do contato com a corrente 

elétrica, evitando para isso o uso de material muito 

seco, como cabo de vassoura, jornal    dobrado, 

pano grosso dobrado ou tapete de borracha. 

(B) É importante distinguir o acidente por corrente de 

alta voltagem daqueles por corrente de baixa 

voltagem. 

(C) Em caso de queimaduras provocada por choque 

elétrico, cubra-as com uma gaze ou um pano, bem 

limpos. Se a pessoa estiver consciente, deite-a de 

costas com as pernas elevadas. 

(D) Se houver parada cardiorrespiratória de um 

acidentado por choque elétricos, deve ser aplicado 

as manobras de reanimação. 

 

41) Das afirmações apresentadas nas alternativas 

abaixo, assinale àquela que não condiz com os 

conceitos e princípios da Direção Defensiva: 

 

(A) Você precisa adaptar seu comportamento às ações 

incorretas ou inesperadas dos outros usuários da 

via, e às condições adversas que podem ocorrer a 

qualquer momento. 

(B) "Direção Perfeita" que significa realizar cada 

percurso sem infrações de trânsito; sem abusos do 

veículo; sem atrasos de horário; sem faltar com a 

cortesia devida e sem acidentes. 

(C) Diz o Ditado: "O mau motorista é aquele que tem a 

pretensão de dirigir por si e pelos outros." 

(D) O condutor deve assumir um comportamento que 

se caracteriza por 5 (cinco) elementos básicos: 

conhecimento, atenção, previsão, decisão e 

habilidade. 

 

42)  Graxa lubrificante é o nome genérico dado a todos 

os lubrificantes pastosos ou de alta viscosidade, 

compostos de combinações feitas a partir de óleo 

mineral ou sintético, agentes espessantes e 

aditivos. Assinale a alternativa abaixo, que se refere 

à graxa utilizada em veículos automotivos e na 

aviação, possuindo diversas vantagens, como alto 

grau de aderência a superfícies metálicas, 

estabilidade em altas temperaturas e resistência à 

água: 

 

(A) Graxa à base de Cálcio. 

(B) Graxa sintética. 

(C) Graxa à base de Sódio. 

(D) Graxa à base de Lítio. 
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43)  Das alternativas abaixo, para circular em vias 

públicas assinale àquela que lista um dos 

equipamentos obrigatórios para tratores de rodas, 

de esteira e mistos: 
 

(A) Buzina. 

(B) Pára-choques dianteiro e traseiro. 

(C) Limpador de Pára-Brisas. 

(D) Dispositivo destinado ao controle de ruído do 

motor. 
 

44)  Assinale a alternativa que corresponde aos 

dispositivos de sinalização auxiliares indicados 

abaixo: 
 

I.                II.    

 

(A) I. Indica que a passagem deve ser feita pela 

esquerda;  

 II. Indica que a passagem deve ser feita pela direita. 

(B) I. Indica que a passagem deve ser feita pela direita;  

 II. Alerta quando houver alteração no alinhamento 

horizontal da via. 

(C) I. Indica que a passagem deve ser feita pela 

esquerda.  

 II. Alerta quando houver alteração no alinhamento 

horizontal da via. 

(D) I. Indica que a passagem deve ser feita pela direita;  

 II. Alerta quando houver obstáculos à direita. 
 

45)  Das placas de sinalização de trânsito apresentadas 

abaixo, assinale àquela que adverte o condutor que 

adiante haverá uma curva acentuada e que desse 

modo ele deverá estar atento para reduzir a 

velocidade de uma maneira segura: 

 

(A)  
 

 

(B)  

 

 

(C)  

 

 
 

(D)  

 

46)  No quadro abaixo, relacione a coluna 1 com a 

coluna 2 e em seguida assinale a alternativa 

correta: 

 

Coluna 1 Coluna 2 

(1) Trator de Esteira (   ) Este equipamento é 

responsável pelo 

carregamento do estoque até 

o pátio de armazenagem, ou 

seja, é utilizado para 

transporte e manuseio de 

materiais. É muito utilizado 

também em atividades de 

terraplenagem para carregar 

pequenos cortes de terreno 

quando o trator de esteira 

não está disponível na obra.   

(2) Retroescavadeira (  ) É o equipamento utilizado 

para acabamentos finos. 

Possui uma precisão de 

menos de um centímetro em 

que sua lâmina define o 

greide da pista. Também é 

utilizada para espalhar 

materiais que são despejados 

na pista por um caminhão 

basculante e cortar o terreno 

natural. 

(3) Pá Carregadeira ( ) Sua função é escavar valas, 

além de realizar pequenas 

escavações e carregamento 

de materiais. Amplamente 

utilizada em obras de 

terraplenagem de pequeno 

porte, também é versátil e 

pode executar serviços em 

espaços confinados. 

(4) Motoniveladora (  ) É dotado de uma lâmina 

dianteira que pode articular o 

ângulo de corte do solo. 

Consegue empurrar grandes 

quantidades de material e 

pode ser utilizado para 

tracionar outros 

equipamentos como o moto-

scraper. 

 

(A) (3); (4): (2); (1) 

(B) (2); (4): (3); (1) 

(C) (3); (1): (2); (4) 

(D) (2); (1): (3); (4) 
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47)  Sobre os cuidados na manutenção do óleo de 

máquinas, julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a alternativa 

correta: 
 

I. A manutenção do sistema de óleo se finaliza com a 

drenagem do reservatório de óleo.  

II. A retirada do filtro e do acessório de vedação para 

limpeza, incluindo as áreas adjacentes, de modo a 

evitar a entrada de impurezas é feita logo após a 

drenagem do reservatório de óleo. 

III.  Antes de acionar a máquina e executar os 

comandos hidráulicos para normalizar a circulação 

do fluido e verificar eventuais vazamentos, deve-se 

abastecer o reservatório de óleo até o nível 

indicado. 

 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

 

48) Seguindo instruções simples para operação de 

máquinas, pode-se obter maior produtividade e 

menor consumo de combustível com baixos 

períodos de paralisação para manutenção devido 

ao menor desgaste do equipamento. Sendo assim, 

assinale a alternativa abaixo no qual a afirmação é 

falsa: 

 

(A) O operador deve sempre nivelar o terreno antes de 

iniciar o trabalho com a escavadeira. Quanto mais 

regular estiver o local, mais suave e segura será a 

operação, com menor perda de material da 

caçamba, maior conforto para o operador e menor 

o desgaste do equipamento. 

(B) O operador deve ter o cuidado de garantir que não 

haja nenhum obstáculo ou pessoa no entorno do 

raio de giro da máquina ou de sua área de trabalho. 

(C) O motor entra em processo de stall quando recebe 

uma carga menor do que suporta, podendo 

inclusive, desligar (morrer) ou continuar em 

operação com nível de sobrecarga baixa e rotação 

alta.  

(D) Para otimizar cada “caçambada” é preciso 

certificar-se de que os dentes ou unhas estejam em 

bom estado e fixados de acordo com padrão e grau 

de dureza adequado ao serviço a ser realizado. 

Também é necessário verificar regularmente o 

desgaste dar articulações como pinos e buchas da 

caçamba, terminais e pistões. 

49) Dentro das principais rotinas de manutenção 

preventiva, assinale a alternativa abaixo que indica 

a manutenção que deve ser diária: 

 

(A) Troca de óleos. 

(B) Lubrificação de pinos e buchas. 

(C) Troca de filtros. 

(D) Troca de mangueiras. 

 

50) Sobre a segurança e medidas preventivas para 

evitar acidentes envolvendo operadores de 

máquinas, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Tomar medidas necessárias para evitar a entrada 

de pessoas no raio de ação da máquina. Pontos 

cegos podem ocasionar acidentes involuntários. 

(B) Se for interromper um trabalho por pouco tempo, 

evite apoiar o implemento no solo. 

(C) No caso de choque ou tombamento desligue 

imediatamente o motor, pois do contrário, poderá 

haver início de incêndio. Não esqueça da chave 

geral. 

(D) Ao trafegar entre áreas com desnível sempre 

utilizar acessos adequados para mudar de áreas, a 

inversão nas encostas deve ser feita de forma 

harmoniosa e com o implemento levantado de tal 

forma que a frente da máquina fique sempre na 

parte mais baixa do terreno. 

 

51)  O condutor de veículo não poderá ultrapassar 

veículos em vias com duplo sentido de direção e 

pista única nas seguintes situações abaixo, exceto: 

 

(A) Nos trechos em curva. 

(B) Em declives quando houver sinalização 

permitindo a ultrapassagem. 

(C) Em aclives sem visibilidade suficiente. 

(D) Nas pontes e viadutos. 

 

52)  Sobre o uso de luzes em veículos automotores é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 

alta, mesmo ao cruzar com outro veículo ou ao 

segui-lo, a fim de garantir sua segurança. 

(B) 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... 
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(C) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e 

por curto período de tempo, com o objetivo de 

advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada 

para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que 

segue à frente. 

(D) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e 

por curto período de tempo, com o objetivo de 

advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada 

para indicar a existência de risco à segurança para 

os veículos que circulam no sentido contrário. 
 

53) Na hierarquia de prevalência da sinalização de 

trânsito, assinale a alternativa abaixo que indica a 

que tem prioridade número um: 
 

(A) Normas de Circulação 

(B) A indicação dos semáforos 

(C) Os Agentes de Trânsito 

(D) Os sinais horizontais de trânsito. 

 

54) A respeito da habilitação para conduzir veículo 

automotor, assinale a alternativa de afirmação 

falsa: 
 

(A) O trator de esteira pode ser conduzido na via 

pública somente por condutor habilitado nas 

categorias C, D ou E. 

(B) Os equipamentos de construção ou de 

pavimentação só podem ser conduzidos na via 

pública por condutor habilitado nas categorias C, D 

ou E. 

(C) Somente o condutor habilitado nas categorias C, D 

ou E pode conduzir na via pública equipamento de 

terraplanagem. 

(D) O trator de roda e os equipamentos automotores 

destinados a executar trabalhos agrícolas não 

poderão ser conduzidos em via pública por 

condutor habilitado na categoria B. 

 

55)  Assinale a alternativa abaixo que é uma infração 

gravíssima, tem como penalidade uma multa e 

medida administrativa, a retenção do veículo para 

regularização: 
 

(A) Transitar com o veículo com excesso de peso. 

(B) Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases 

ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo 

CONTRAN 

(C) Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda. 

(D) Transitar com o veículo derramando, lançando ou 

arrastando sobre a via carga que esteja 

transportando. 

56) A autoridade de trânsito, na esfera das 

competências estabelecidas no Código de Trânsito 

e dentro de sua circunscrição, pode aplicar, às 

infrações nele previstas, as seguintes penalidades, 

exceto: 

 

(A) Multa 

(B) Apreensão do veículo. 

(C) Frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

(D) Advertência por escrito 

 

57) Sobre o condutor que exerce atividade remunerada 

em veículo, habilitado na categoria C, D ou E, 

assinale a alternativa correta: 
 

(A) O condutor que no período de 1 (um) ano, atingir 

14 (quatorze) pontos, conforme regulamentação 

do Contran não poderá participar de curso 

preventivo de reciclagem. 

(B) Concluído o curso preventivo de reciclagem o 

condutor não terá eliminados os pontos que lhe 

tiverem sido atribuídos, para fins de contagem 

subsequente.   

(C) Esse condutor poderá optar por participar de curso 

preventivo de reciclagem sempre que, no período 

de 1 (um) ano, atingir 14 (quatorze) pontos, 

conforme regulamentação do Contran.    

(D) Concluído o curso preventivo de reciclagem o 

condutor terá o direito de fazer nova opção no 

período de 06 (seis) meses.    

 

58) Ponto cego é uma obstrução parcial ou total no 

campo de visão de um operador de máquinas. 

Sendo assim é incorreto afirmar que: 
 

(A) O braço, uma das principais partes de uma 

escavadeira, encontra-se na frente da máquina, e é 

uma das partes que mais criam pontos cegos neste 

equipamento. 

(B) Na parte de trás de algumas máquinas 

encontramos o contrapeso que praticamente 

tampa a visão traseira. 

(C) Nos equipamentos existem pontos cegos fixos e 

variáveis. Com a exceção da cabine do operador, 

existem vários pontos cegos a serem considerados. 

(D) Os pontos cegos variáveis, são os braços e seus 

agregados (Caçamba, porta garfos, pistões, 

mangueiras, correntes, acessórios etc), que se 

movimentam para frente e para trás, para cima e 

para baixo sempre mudando o campo de visão do 

operador. 
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59) Os lubrificantes parafínicos, naftênicos e asfálticos 

são classes de qual tipo de lubrificante? 

 

(A) Lubrificantes graxos 

(B) Lubrificantes minerais 

(C) Lubrificantes compostos 

(D) Lubrificantes sintéticos 

 

60)  Assinale a alternativa que corresponde a 

engrenagem descrita abaixo: 

 

“Os dentes formam uma malha perfeitamente unida. 

Estas engrenagens são úteis quando há uma mudança 

necessária no sentido de rotação do eixo. Estes modelos 

de engrenagens podem ser usados com diferentes 

números de dentes para aumentar ou diminuir a 

velocidade de rotação. Embora sejam geralmente 

instalados em eixos com um ângulo de 90º, elas 

funcionam bem em outros ângulos igualmente. Esses 

tipos de engrenagens são considerados muito benéficos, 

pois permitem ajustes durante a fase de montagem.” 

 

(A) Engrenagens cônicas 

(B) Engrenagens sem-fim 

(C) Engrenagens helicoidais 

(D) Engrenagens de dentes retos 

 

 

 

 


