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                         INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
 

✓ 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 assinalado com um X; 

✓ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica, 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 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 08h00min com término às 10h00min. A 

duração mínima para realização da prova é de 00h30min (trinta minutos), com 

tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões 
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de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas (a, b, c, d), 

possuindo somente uma alternativa correta; 

 
✓ O Caderno de Provas será composto: 

 

 

DISCIPLINAS 

NÚMERO 

DE 

QUESTÕES 

PESO 

INDIVIDUAL 

PESO 

TOTAL 

Conhecimentos Específicos 15 0,50 7,50 

Língua Portuguesa 03 0,50 1,50 

Conhecimentos Gerais 02 0,50 1,00 

Total 20  10,00 

 
 

✓ 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 – OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIA 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. Pelo número de empresas criadas no ano passado, mais de 4 milhões, a economia 

brasileira parece estar bombando. Mas é bom dar atenção a outros números antes de 

lançar o primeiro rojão. (https://opiniao.estadao.com.br) 

A expressão destacada está empregada em sentido… 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso comemorar a criação de 4 milhões de 

empresas. 

b.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso analisar objetivamente a situação 

econômica. 

c.(  ) figurado, e o texto mostra que é preciso ter cautela ao analisar o cenário 

econômico. 

d.(  ) figurado, e o texto mostra que que é preciso ver com otimismo a criação de 

empresas. 

 

 

2. Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 

CORRETAMENTE: 

Ele fez o pedido à Aline. _____? 

a. (  )Porquê 

b. (  )Por que 

c. (  )Porque 

d. (  )Por quê  

03. “Eu gostaria de poder te dizer tantas coisas, querida garota(...)”. O verbo gostar 

nesse trecho está conjugado:    Assinale a alternativa CORRETA. 

a. (  ) No pretérito perfeito; 

b. (  ) No pretérito imperfeito; 

c. (  ) No futuro do pretérito; 

d. (  ) No futuro do presente. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  

 

04.  A LEI Nº 14.284, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 institui o Programa 

____________e o Programa _____________; define metas para taxas de pobreza; altera a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 

dispositivos das Leis nos 10.696, de 2 de julho de 2003, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 

12.722, de 3 de outubro de 2012; e dá outras providências. 

Assinale a alternativa CORRETA que preenche as lacunas acima: 

 

a. (   ) Auxílio Brasil e Alimenta Brasil 

b. (   ) Bolsa Família e Vale Gás 

c. (   ) Bolsa Alimentação e Vale Gás 

d. (   ) Auxílio Alimentação e Superação 

 

05. Em 1964 aconteceu a primeira eleição no Município de Ipira-Santa Catarina, a 

população através do voto escolheu para prefeito: 

 

               a. (  ) Sr. Hugo Arthur Roesler 

               b. (  ) Sr. Otávio Matzenbacher 

               c. (  ) Sr. Fioravante Kaster 

               d. (  ) Sr. Wando Alcido Korb 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

 

06. 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.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.284-2021?OpenDocument
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07. 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 

b) Fazer a limpeza, no interior da carcaça. 

c) Limpar o ciclonizador. 

d) Verificar o estado do elemento filtrante. 

 

08. 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.  

 

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

 

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

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 elevar a pressão para que o diesel passe pelo filtro e chegue com 

volume suficiente, na bomba injetora. 

 

10. 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).  

 

11. A partir de 12 de abril de 2021 a Lei 14.071 passa a vigorar, e com ela algumas 

alterações serão realizadas no Código de Trânsito Brasileiro. Uma das alterações está 

relacionada com o limite pontuação na CNH no período de 12 meses. Terá o condutor 

suspensa sua CNH quando atingir no período de 12 meses: 

 

a) 20 (vinte) pontos, caso conste uma ou mais infrações gravíssimas. 

b) 30 (trinta) pontos, caso constem duas infrações gravíssima. 

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. 

d) 20 (vinte) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. 

e) 40 (quarenta) pontos, caso conste uma infração gravíssima. 
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12. Qual das seguintes máquinas é impossibilitada de se locomover por distâncias longas, 

necessitando para isso um caminhão prancha? 

a) Moto niveladora. 

b) Retro escavadeira. 

c) Escavadeira hidráulica. 

d) Pá carregadeira. 

 

13. Qual das alternativas, abaixo, não é parte móvel do motor: 

 

a) Êmbolos. 

b) Pistão. 

c) Manivelas. 

d) Cabeçote. 

  

14. O sistema de direção é composto por alguns componentes ou conjunto de 

componentes que 

formam um sistema simples. O sistema pode ser mecânico ou do tipo servo assistido com 

o auxílio 

de bomba hidráulica ou motor elétrico. Sobre o sistema de direção, as rótulas de direção 

estão 

associadas a qual dos componentes, abaixo: 

 

a) Barra de direção. 

b) Volante. 

c) Rolamentos. 

d) Caixa de direção. 

 

15. Quando se opera uma máquina rodoviária por vias públicas, há necessidade de portar 

Carteira 

Nacional de Habilitação? Que categoria mínima? 

 

a) Não. 

b) Sim, A. 

c) Sim, B. 

d) Sim, C. 

 

17. Em um determinado serviço, você observa acender no painel da sua máquina a luz 

denominada “manômetro”, neste momento você estaciona e observa: 

 

a) A temperatura da água do arrefecimento. 

b) A calibragem dos pneus. 

c) O nível de fluído de freio. 

d) O nível do óleo do cárter. 
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17. 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.  

 

18. Segundo o artigo 253 do Código de Trânsito Brasileiro, bloquear proposital a via com 

veículo, é considerado infração:  

 

a) Leve.  

b) Grave.  

c) Gravíssima.  

d) Moderada. 

 

 

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

 

20. O Código de Trânsito Brasileiro afirma que os veículos mais lentos, quando em fila, 

deverão manter distância suficiente entre si para permitir que: 

 

a) Os motoristas consigam visualizar as laterais das vias por onde circulam.  

b) Veículos que os ultrapassem possam intercalar-se na fila com segurança.  

c) Os motoristas consigam visualizar pedestres em travessia na via. 

d) Veículos que os ultrapassem possam encontrar apoio para uma nova ultrapassagem 

sequencial.  

 

 


