
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  

 



 

 

 



OPERADOR DE MÁQUINAS 

Página 1 de 10 

LÍNGUA PORTUGUESA 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Texto 1. 

No Recife, fim das férias das escolas 
particulares complica trânsito. 

Os motoristas sentiram, nesta segunda-feira, 
o trânsito mais pesado no Recife, devido ao 
fim das férias para os alunos das escolas 
particulares. De acordo com a Companhia de 
Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), com a 
volta às aulas, a frota de veículos aumenta, 
em média, de 1 milhão de carros para 1,25 
milhão. 

No bairro de Boa Viagem, a manhã foi de 
muito movimento na Rua Padre Bernardino 
Pessoa, onde fica o Colégio Santa Maria, e na 
Rua Professor José Brandão, onde fica o 
Colégio Boa Viagem. O trânsito não chegou a 
engarrafar, mas ficou bem lento no começo 
da manhã. No bairro das Graças, a Avenida 
Rui Barbosa ficou bem congestionada, por 
causa do movimento em torno do Colégio 
Damas e próximo ao Colégio São Luiz. A CTTU 
prometeu aumentar a fiscalização perto de 
escolas para evitar infrações como o 
estacionamento em fila dupla ou em cima de 
faixas de pedestres. As aulas das escolas 
estaduais começam na quarta-feira (4). Na 
quinta-feira (5), será a vez das escolas 
municipais. A campanha de 'Volta às Aulas' vai 
ser realizada até o dia 15 de março e 
percorrerá 50 escolas públicas e privadas de 
todo o Recife, com atividades sobre respeito, 
segurança e gentileza no trânsito. 

Paralelamente à campanha educativa, a CTTU 
vai intensificar o trabalho de operação e 
fiscalização de trânsito nos principais 
corredores viários da cidade. Além disso, até 
o final de março, a sinalização de cerca de 50 
faixas de pedestres localizadas no entorno de 
escolas será reforçada, priorizando as áreas 
com maior fluxo de veículos e de pedestres. 

(http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/20
15/02/no-recife-fim-das-ferias-das-escolas-
particulares-complica-transito.html) 

 

QUESTÃO 01. 

Sobre o texto 1, marque a alternativa correta: 

a) De acordo com a CTTU, o trânsito do 
Recife ficou mais pesado nesta segunda - 
feira, devido ao retorno das aulas dos 
alunos de escolas públicas. 

b) Segundo a CTTU, o trânsito do Recife não 
sofreu alterações com o início das aulas. 

c) Com a volta às aulas em escolas 
particulares, o trânsito aumentou devido a 
uma maior quantidade de carros nas ruas. 

d) Devido ao fim das férias, a frota de 
veículos aumenta em média de mil carros 
para um milhão. 

e) Segundo o texto, o trânsito não interfere 
na volta às aulas dos alunos de escolas 
particulares. 

QUESTÃO 02. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 

I. Com o fim das férias, a frota de veículos 
aumenta em média de um milhão de 
carros para um milhão e meio. 

II. A CTTU tomou medidas devido ao trânsito 
congestionado, aumentando a fiscalização 
perto das escolas e assim evitando 
infrações.  

III. Nas ruas do colégio São luiz e Damas não 
houve congestionamento, já nas Ruas 
Padre Bernadino Pessoa e Rua Professor 
José Brandão o trânsito ficou bastante 
pesado.  

IV. O retorno das aulas de escolas particulares 
tornou o trânsito bastante intenso devido 
ao aumento dos carros, fazendo com que a 
CTTU tome medidas de fiscalização.  

Marque a alternativa correta: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 03. 

A finalidade do texto 1 é:  

a) Fazer propaganda das Escolas Particulares 
e Públicas. 

b) Instruir sobre o melhor caminho para 
chegar às escolas particulares. 

c) Divulgar o retorno da volta às aulas das 
escolas particulares. 

d) Informar sobre o aumento do trânsito 
devido ao fim das férias. 

e) Divulgar o dias e horários de volta às aulas 
das escolas públicas. 

QUESTÃO 04. 

Segundo o Texto 1 a medida mais eficaz para 
melhorar o trânsito é: 

a) Adiamento das aulas de escolas privadas e 
públicas, a fim de evitar o trânsito e tomar 
medidas. 

b) Campanhas educativas para escolas 
públicas e privadas em paralelo à 
fiscalização por meio da CTTU. 

c) Campanhas educativas e fiscalização 
dirigidas pelas escolas particulares, para 
evitar infrações como o estacionamento 
em fila dupla. 

d) Fiscalização em vias mais distantes das 
escolas a fim de melhorar o tráfego e 
campanhas educativas como o “Volta às 
aulas” em escolas públicas e privadas em 
todo o Recife. 

e) A sinalização de cerca de 50 faixas de 
pedestres localizadas no entorno de 
escolas, priorizando as áreas com menor 
fluxo de veículos e de pedestres. 

QUESTÃO 05. 

Analise o texto 1 e marque a opção 
INCORRETA: 

a) O texto afirma que os motoristas sentiram, 
nesta segunda-feira, o trânsito mais 
pesado no Recife e Região Metropolitana, 
devido ao fim das férias para os alunos das 
escolas públicas. 

b) De acordo com texto, a Companhia de 
Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), com 

o fim das férias, a frota de veículos 
aumenta, em média, de um milhão de 
carros para um milhão e duzentos e 
cinquenta mil. 

c) O texto afirma que a CTTU prometeu 
aumentar a fiscalização perto de escolas 
para evitar infrações como o 
estacionamento em fila dupla ou em cima 
de faixas de pedestres. 

d) De acordo com o texto, a CTTU vai 
intensificar o trabalho de operação e 
fiscalização de trânsito nos principais 
corredores viários da cidade. 

e) A partir do texto, é possível afirmar que a 
campanha “Volta às Aulas” vai ser 
realizada até o dia 15 de março e 
percorrerá 50 escolas públicas e privadas 
de todo o Recife, com atividades sobre 
respeito, segurança e gentileza no trânsito. 

 

Texto 2 

Governo amplia adutora de Iatecá e garante 
água nas torneiras de Saloá 

Na última sexta-feira (09), o município de 
Saloá recebeu uma comitiva da Companhia 
Pernambucana de Abastecimento (Compesa), 
liderada pelo gerente regional, Gilvandro Tito 
para cumprir uma determinação do 
governador Paulo Câmara, que vai solucionar 
o problema de abastecimento d’água no 
município. Atendendo a uma reivindicação do 
prefeito Ricardo Alves, o Governador Paulo 
Câmara determinou a reestruturação da 
adutora do distrito Iatecá, no sentido de 
abastecer a vila e a sede do município. 

Para o prefeito Ricardo a ampliação da 
adutora representa uma conquista das mais 
importantes para o município. Ele destacou a 
determinação do Governador em atender seu 
pleito. “Fiquei muito feliz ao ver que o 
Governador Paulo Câmara está sensível aos 
problemas de nossa população. Ele me disse 
que é para a obra começar urgentemente e 
independentemente do valor quer vê-la 
concluída”. Disse Ricard. 

A obra da adutora de Iatecá foi uma promessa 
de campanha do prefeito de Saloá. Nesta 
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segunda-feira (12), pela manhã, a equipe da 
Compesa estará reunida com a empresa que 
ganhou a licitação da obra e deverá definir os 
prazos de início e conclusão. 

Segundo o gerente regional da Compesa, 
Gilvandro Tito, o cronograma de trabalho e o 
valor do investimento ainda serão definidos e 
divulgados, uma vez que se trata de uma ação 
que atende a uma demanda urgente, ou seja, 
uma obra que vai sanar o problema de 
abastecimento da população de Saloá. “Nós 
daremos prioridade para a execução desta 
obra, pois a população de Saloá depende da 
água de Iatecá para sobreviver”. Destacou o 
gestor da Compesa. 

Fonte: 
http://www.saloa.pe.gov.br/noticias/2015/01
/13/governo-amplia-adutora-de-iateca-e-
garante-agua-nas-torneiras-de-saloa/ 

QUESTÃO 06. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 

I. O texto 2 afirma que o município de Saloá 
recebeu uma comitiva da Companhia 
Pernambucana de Abastecimento, liderada 
pelo gerente regional. 

II. De acordo com o texto 2, a obra da 
adutora de Iatecá foi uma promessa de 
campanha do prefeito de Saloá. E a equipe 
da Compesa estará reunida com a empresa 
que ganhou a licitação da obra e deverá 
definir os prazos de início e conclusão. 

III. O texto 2 afirma que segundo o prefeito 
Ricardo a ampliação da adutora representa 
uma conquista das mais importantes para 
o município. 

IV. Segundo o texto 2, o prefeito de Saloá 
afirma que dará prioridade a execução da 
obra, pois a população de Saloá depende 
da água de latecá para sobreviver.  

Marque a alternativa correta: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 07. 

Sobre o texto 2, marque a alternativa 
INCORRETA: 

a) O texto 2 afirma que na última sexta-feira, 
liderada por Gilvandro Tito, Saloá recebeu 
uma comitiva da Compesa, para exercer 
uma determinação do governador, que vai 
solucionar o problema de abastecimento 
d’água no município. 

b) A partir da leitura do texto 2, pode-se dizer 
que houve um destaque à sensibilidade do 
Governador Paulo Câmara em resolver 
problemas da população. 

c) O Texto 2 afirma que a obra da adutora de 
Iatecá foi uma promessa de campanha do 
prefeito de Saloá. Sendo assim, a Compesa 
se reunirá com a empresa que ganhou a 
licitação da obra e deverá definir os prazos 
de início e conclusão. 

d) De acordo com o Texto 2, na última sexta-
feira (09), o município de Saloá recebeu 
uma comitiva da Companhia 
Pernambucana de Fornecimento 
(Compesa). 

e) Segundo o Texto 2, para Ricardo, a obra de 
ampliação da adutora representa uma 
conquista para o município. 

QUESTÃO 08. 

Analise o texto 2 e marque a opção correta:  

a) O texto 2 informa que o estado de Saloá 
recebeu uma comitiva da Companhia 
Pernambucana de Abastecimento. 

b) O texto 2 afirma que o gerente regional 
Gilvandro Tito não cumpriu uma 
determinação do governador Paulo 
Câmara, que vai solucionar o problema de 
abastecimento d’água. 

c) Segundo o texto 2, a partir de uma 
reivindicação de Paulo Câmara, o prefeito 
Ricardo Alves determinou a reestruturação 
da adutora do distrito latecá. 

d) De acordo com o Texto 2, Saloá recebeu a 
Compesa que vai solucionar o problema de 
falta de energia elétrica. 
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e) A partir do Texto 2, infere-se que a 
população de Saloá recebeu uma comitiva 
da Companhia Pernambucana de 
Abastecimento (Compesa), para cumprir 
uma determinação do governo, que vai 
solucionar o problema de abastecimento 
d’água. 

QUESTÃO 09. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 

I. De acordo com o texto 2, o gerente 
regional da Compesa afirmou que o 
cronograma de trabalho e o valor do 
investimento ainda não serão definidos e 
divulgados, já que se trata de uma ação 
que atende a uma demanda urgente.  

II. A partir das informações contidas no texto 
2, pode-se afirmar que a obra da adutora 
de Iatecá foi uma promessa de campanha 
do prefeito de Saloá. A equipe da Compesa 
estará reunida na segunda - feira com a 
empresa que ganhou a licitação da obra e 
deverá definir os prazos de início e término 
da ampliação da adutora.  

III. Segundo o texto 2, o município de Saloá 
recebeu uma comitiva da Compesa, 
conduzida pelo gerente regional Gilvandro 
Tito para cumprir uma decisão do 
governador Paulo Câmara, que vai resolver 
o problema de abastecimento d’água no 
município.  

IV. Conclui-se com o texto 2 que para o 
prefeito Ricardo a ampliação da adutora 
representa uma conquista das mais 
importantes para o município de Saloá. 

Marque a alternativa correta: 

a) Apenas três afirmativas estão corretas. 

b) Todas as afirmativas estão corretas  

c) Nenhuma afirmativa está correta.  

d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

e) Apenas uma afirmativa está correta. 

QUESTÃO 10. 

De acordo com o texto 2, marque a 
alternativa INCORRETA: 

a) A obra de Iatecá foi um compromisso de 
campanha do prefeito de Saloá. Na 

segunda-feira, pela manhã, a equipe da 
Compesa estará reunida com a empresa 
que ganhou a licitação da obra e deverá 
definir os prazos de início e conclusão. 

b) O município de Saloá recebeu uma 
comitiva da Companhia Pernambucana de 
Abastecimento que vai solucionar o 
problema de abastecimento d’água em 
Saloá.  

c) Para o prefeito Ricardo, a ampliação da 
adutora representa um retrocesso para o 
município. Ele destacou a determinação do 
Governador em atender seu pleito: “Fiquei 
muito feliz ao ver que o Governador Paulo 
Câmara está sensível aos problemas de 
nossa população.” 

d)  Segundo o gerente regional da Compesa, 
Gilvandro Tito, o cronograma de trabalho e 
o valor do investimento ainda serão 
definidos e divulgados, uma vez que se 
trata de uma ação que atende uma obra 
que vai sanar o problema de 
abastecimento da população de Saloá. 

 

MATEMÁTICA 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

QUESTÃO 11. 

Maria, que trabalha como merendeira na 
Escola Pública do Município de Saloá, faz 
todos os dias 4 xícaras de feijão para os 
alunos. Ela já sabe que cada xícara de feijão 
corresponde a 215 gramas. A quantidade, em 
gramas, de feijão que Maria cozinha é: 

a) 211 gramas. 

b) 219 gramas. 

c) 430 gramas. 

d) 800 gramas. 

e) 860 gramas. 

QUESTÃO 12. 

Pedro possui um terreno de formato 
retangular, com 30 m de largura por 40 m de 
comprimento. A área desse terreno é igual a:  

a) 70 m. 
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b) 600 m. 

c) 1.000 m. 

d) 1.200 m. 

e) 2.000 m. 

QUESTÃO 13. 

Francisco comprou 20 pilhas para os relógios 
de sua casa e pagou R$ 300,00. Qual o preço, 
em reais, de cada pilha? 

Marque a alternativa correta: 

a) R$ 10. 

b) R$ 15. 

c) R$ 20. 

d) R$ 30. 

e) R$ 35. 

QUESTÃO 14. 

A soma do dobro da idade de Fernando com a 
idade de Eduardo é igual a 38 anos. A 
diferença entre a idade de Fernando e o triplo 
da idade de Eduardo é igual a 5 anos. A soma 
das idades de Fernando e Eduardo é: 

a) 18 anos 

b) 19 anos 

c) 20 anos 

d) 21 anos 

e) 22 anos 

QUESTÃO 15. 

Em uma roda de meninos Rafael é o sexto à 
esquerda de Pedro e o sétimo à direita de 
Pedro. Quantos meninos estão na roda?  

Marque a alternativa correta: 

a) 9. 

b) 13. 

c) 10. 

d) 12. 

e) 11. 

QUESTÃO 16. 

Gabriella distribuiu 150 tampas entre seus 
sobrinhos Bento, Guilherme e Gabriel da 
seguinte maneira: deu 2 tampas para Bento, 4 
para Guilherme e 6 para Gabriel; depois, 5 
para Bento, 7 para Guilherme e 9 para 

Gabriel; depois, 8 para Bento, 10 para 
Guilherme, 12 para Gabriel e assim 
sucessivamente. Quantas tampas recebeu 
Gabriel? 

Marque a alternativa correta: 

a) 40. 

b) 30. 

c) 50. 

d) 60. 

e) 70. 

QUESTÃO 17. 

Maria trabalha numa loja de trufas em Saloá e 
todos os dias ela faz trufas para vender. Ela as 
coloca em caixas com 5 embalagens cada, 
sendo que cada embalagem comporta um 
total de 12 trufas. Um dia, ela recebeu uma 
encomenda de 3 caixas. Para atender esse 
pedido, ela deve produzir: 

a) 16 trufas. 

b) 96 trufas. 

c) 150 trufas. 

d) 180 trufas. 

e) 200 trufas. 

QUESTÃO 18. 

Dora quer cozinhar um bolo, mas, para fazê-
lo, ela precisa de 3kg de manteiga e 2kg de 
trigo. Utilizando 12kg de manteiga, a 
quantidade de trigo necessária deverá ser: 

a) 6 kg 

b) 8 kg 

c) 9 kg 

d) 11 kg 

e) 20 kg 

QUESTÃO 19. 

Um colégio funciona em apenas dois 
períodos, manhã e tarde. Sabendo que ao 
total 650 alunos estudam neste colégio, mas 
que 270 estudam no período da manhã, 
quantos alunos estudam à tarde? 

a) 240. 

b) 260. 

c) 340. 
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d) 380. 

e) 400. 

QUESTÃO 20. 

Carol comprou 3,6 kg de arroz e vai dividir 
igualmente em 4 pacotes. Sendo assim, 
quantos quilos haverá em cada pacote?  

a) 0,6 kg. 

b) 0,8 kg. 

c) 0,9 kg. 

d) 1,2 kg. 

e) 1,4 kg. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21. 

Sobre a sinalização vertical de 
regulamentação, analise as afirmativas a 
seguir: 

I. A sinalização vertical é classificada segundo 
sua função, que pode ser de: regulamentar 
as obrigações, limitações, proibições ou 
restrições que governam o uso da via; 
advertir os condutores sobre condições 
com potencial risco existentes na via ou 
nas suas proximidades, tais como escolas e 
passagens de pedestres; indicar direções, 
localizações, pontos de interesse turístico 
ou de serviços e transmitir mensagens 
educativas, dentre outras, de maneira a 
ajudar o condutor em seu deslocamento. 
Os sinais possuem formas padronizadas, 
associadas ao tipo de mensagem que 
pretende transmitir (regulamentação, 
advertência ou indicação). 

II. Os sinais de regulamentação podem ser 
aplicados em placas pintadas, 
antirrefletivas, luminosas (dotadas de 
iluminação externa) ou iluminadas 
(dotadas de iluminação interna). Nas 
rodovias ou vias de trânsito lento, dotadas 
de iluminação pública, as placas devem ser 
antirrefletivas, luminosas ou iluminadas. 
Em vias urbanas, recomenda-se que as 
placas de “Parada Obrigatória”, “Dê a 

Preferência” e de “Velocidade Máxima” 
sejam, no mínimo, antirrefletivas. 

III. Por questão de segurança e visibilidade, 
não é recomendável que a estrutura de 
viadutos, pontes e passarelas seja utilizada 
como suporte dos sinais, mantida a altura 
livre destinada à passagem de veículos. 

IV. A maioria dos sinais de regulamentação 
tem validade no ponto em que está 
implantado ou a partir deste ponto. Outros 
têm sua validade na face de quadras onde 
estão implantados vinculados à sinalização 
horizontal ou às informações 
complementares. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 22. 

Sobre a legislação de trânsito aplicável aos 
condutores do estado de Pernambuco, 
analise as afirmativas a seguir: 

I. De acordo com a legislação de trânsito 
vigente, fazer ou deixar que se faça reparo 
em veículo na via pública, salvo nos casos 
de impedimento absoluto de sua remoção 
e em que o veículo esteja devidamente 
sinalizado, em outras vias além de pista de 
rolamento de rodovias e vias de trânsito 
rápido, será classificado como infração leve 
(03 pontos). 

II. Deixar o condutor ou passageiro de usar o 
cinto de segurança será considerada 
infração grave. 

III. Conforme a atual legislação de trânsito, 
transitar com o veículo na faixa ou pista da 
direita, regulamentada como de circulação 
exclusiva para determinado tipo de 
veículo, exceto para acesso a imóveis 
lindeiros ou conversões à direita, será 
classificado como infração grave. 

IV. Estacionar o veículo no passeio ou sobre 
faixa destinada a pedestre sobre ciclovia 
ou ciclofaixa, bem como nas ilhas refúgios 
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ao lado ou sobre canteiros centrais, 
divisores de pista de rolamento, marcas de 
canalização, gramados ou jardim público, 
será considerada uma infração gravíssima. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 23. 

Sobre a legislação de trânsito aplicável aos 
condutores do estado de Pernambuco, 
analise as afirmativas a seguir: 

I. Ultrapassar veículo em movimento que 
integre cortejo préstito, desfile e 
formações militares, salvo com autorização 
da autoridade de trânsito ou de seus 
agentes, será considerada infração 
gravíssima. 

II. Dirigir veículo com Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir de 
categoria diferente daquela do veículo que 
esteja conduzindo será considerada 
infração média. 

III. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras 
de visão, aparelho auxiliar de audição, de 
prótese física ou as adaptações do veículo 
impostas por ocasião da concessão ou 
renovação da licença para conduzir será 
considerada infração média. 

IV. Dirigir veículo sem possuir Carteira 
Nacional de Habilitação ou Permissão para 
Dirigir será considerada infração 
gravíssima. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

 

QUESTÃO 24. 

Analise as afirmativas a seguir: 

I. Sem manutenção, o equipamento de ar 
condicionado gera ruídos indesejáveis, 
perde eficiência, aumentando o consumo e 
em casos extremos pode parar de 
funcionar, gerando uma grande despesa, 
que pode ser evitada com a manutenção. A 
atenção com o ar condicionado deve 
permanecer mesmo no período chuvoso, 
no qual não se utiliza muito o 
equipamento. É recomendado acionar por 
um período de 30 minutos, a cada 30 dias, 
pois a falta de utilização também pode 
comprometer o bom funcionamento do 
aparelho. Vale lembrar que o ar 
condicionado serve para melhorar a 
visibilidade em dias chuvosos, funcionando 
como desembaçador do vidro traseiro. 

II. Os aditivos são substâncias que exercem 
funções diversificadas em um automóvel. 
Os aditivos para combustível têm a função 
detergente e de limpeza, evitando a 
manutenção dos sistemas de alimentação. 
Agem de modo a limpar os dutos de 
combustível e bicos injetores, além de 
promoverem uma leve ação antiferrugem 
através da lubrificação dos injetores ou 
carburadores. Os aditivos para câmbio e 
transmissão aderem à superfície de 
contato das engrenagens, eixos e 
rolamentos, sendo de rápida ação. Os 
aditivos para radiadores atuam elevando o 
ponto de fervura da água (para acima de 
100 °C), devido ao etileno-glicol de sua 
composição. Também servem para evitar a 
formação de ferrugem na parte interna do 
radiador, bloco do motor e demais 
componentes do sistema de refrigeração. 
Um aditivo de baixa qualidade ou mesmo 
sua falta pode causar superaquecimento 
do motor. 

III. A função da bateria é fornecer a energia 
necessária para o correto funcionamento 
do veículo. A maior parte dessa energia é 
usada para a partida do motor, sendo essa 
sua principal função, além de alimentar 
todo o sistema elétrico do veículo e auxiliar 
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o alternador, por tempo determinado, se 
por algum motivo ele não conseguir 
fornecer a totalidade da corrente elétrica 
necessária. 

IV. Para aumentar a vida útil da bateria, deve-
se evitar deixar os faróis ligados e evitar o 
uso prolongado de equipamentos 
eletrônicos, como rádio ou DVD, enquanto 
o veículo não estiver em funcionamento, 
pois o consumo excessivo poderá 
descarregar a bateria. Sempre que ligar o 
veículo, deve-se mantê-lo em 
funcionamento por pelo menos 20 
minutos, pois durante este tempo a carga 
que foi perdida durante a partida deverá 
se recompor totalmente. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 25. 

Analise as afirmativas a seguir: 

I. Um motor contém partes fixas e partes 
móveis. As primeiras são as que não se 
movimentam quando o motor se encontra 
em funcionamento, enquanto as últimas 
são aquelas que se movimentam nessa 
mesma situação. As partes fixas mais 
importantes são: Bloco, Cárter e Cabeça do 
motor. 

II. Os motores Diesel admitem ar 
atmosférico, em vez da mistura ar-
combustível. A mistura ar-combustível é 
feita na câmara de combustão, sendo que 
a entrada de combustível dá-se após a 
entrada do ar. 

III. O ar, que entra na câmara de combustão 
na fase de admissão, é submetido a uma 
elevada compressão, o que provoca o seu 
aquecimento a uma temperatura capaz de 
produzir a vaporização e ignição 
espontânea do combustível produzido ao 
contatar com o ar quente. 

IV. A Cabeça do Motor é a parte que cobre a 
parte superior do bloco, sendo também 
onde se localizam as velas (dispositivos que 
inflamam o combustível e o ar presentes 
no cilindro) e as válvulas (dispositivos que 
permitem ou bloqueiam a entrada ou saída 
de gases ou combustível dos cilindros). 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 26. 

Sobre o funcionamento dos motores a diesel 
e gasolina, analise as afirmativas a seguir: 

I. O motor diesel de 4 tempos pertence à 
categoria de motor de combustão interna 
contínuo, a qual inclui o motor de 
compulsão, vulgarmente chamado motor a 
gasolina, usado em automóveis ligeiros. 

II. Em um motor diesel de 4 tempos, no 
tempo de remissão, o êmbolo desloca-se 
no sentido ascendente e, pela depressão 
que cria, faz a emulsão de ar da atmosfera 
para dentro do motor, através de uma 
válvula previamente aberta (válvula de 
injeção). 

III. Em um motor diesel de 4 tempos, a 
pressão dos gases, exercendo-se na base 
do êmbolo, provoca o seu movimento 
descendente, em que os gases se vão 
expandindo. É o tempo de permissão. 

IV. Em um motor diesel de 4 tempos, a 
redistribuição é um conjunto de órgãos 
que tem a função de evitar o sincronismo 
de abertura e fecho das válvulas de 
admissão e evasão. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 27. 

Sobre o funcionamento dos motores a diesel, 
analise as afirmativas a seguir: 

I. A sobrealimentação permite o aumento da 
potência e momento para o mesmo 
volume de cilindrada do motor. Este 
aumento pode ainda ser superior se o ar 
comprimido pelo compressor for sujeito a 
um arrefecimento antes de ser enviado 
para o motor. 

II. O pedal do acelerador permite ao 
operador controlar o caudal de 
combustível que o sistema de injeção 
fornece ao motor e, portanto, a potência 
que o motor fornece. 

III. Em trabalhos de campo, é necessário que 
o trator se desloque a uma velocidade 
estável, qualquer que seja a resistência 
que o solo ou o relevo do terreno imponha 
ao conjunto trator/alfaia. Veja-se o caso da 
utilização do trator com equipamentos de 
fertilização ou de proteção das culturas, 
em que o rigor da distribuição é afetado 
por variações da velocidade de avanço do 
conjunto e variações na velocidade de 
rotação da tomada-de-força, à qual o 
equipamento está ligado. 

IV. No comando mecânico, a bomba de 
injeção encontra-se ligada eletronicamente 
ao pedal do acelerador. Quanto ao 
acelerador de mão, este está ligado 
mecanicamente a um órgão anexo da 
bomba de injeção conhecido por 
alternador. Através do acelerador de mão, 
o operador seleciona a rotação com a qual 
deseja trabalhar, a qual é lida no conta-
rotações. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 28. 

Sobre os defeitos mais frequentes em 
veículos e máquinas, manutenção, origem dos 
danos e assuntos diretamente relacionados, 
analise as afirmativas a seguir: 

I. Um veículo ou máquina (como um trator 
ou retroescavadeira) pode apresentar 
erros de especificação ou de projeto. 
Trata-se da perda de ajustes e da eficiência 
do veículo em razão de sujeira ou falta 
momentânea ou constante de lubrificação, 
por exemplo. 

II. As origens de falhas em veículos estão nos 
danos sofridos pelas peças componentes. 
O veículo nunca quebra totalmente de 
uma só vez, mas para de trabalhar quando 
alguma parte vital de seu conjunto se 
danifica. 

III. A parte vital danificada pode estar no 
interior do veículo, no mecanismo de 
transmissão, no comando ou nos 
controles. Pode, também, estar no 
exterior, em partes rodantes ou em 
acessórios. 

IV. Superaquecimento por causa do excesso 
ou insuficiência da viscosidade do 
lubrificante, falhas de controle de 
vibrações, trincas, corrosão, concentração 
de tensões, contatos imperfeitos, empeno 
e sobrecarga estão diretamente 
relacionados com manutenção imprópria. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 29. 

Sobre motores a explosão e a combustão, 
motores a diesel e gasolina, seus 
componentes, características e 
funcionamento, analise as afirmativas a 
seguir: 

I. Os motores a diesel e a gasolina são 
assemelhados no seu formato externo, em 
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peças como êmbolos, bielas, árvores de 
manivela e em outras partes. Em ambos os 
tipos de motores, a pressão que resulta da 
ignição do combustível com o ar, atuando 
na parte superior do êmbolo, provoca seu 
deslocamento de uma posição extrema 
superior (ponto morto superior ou PMS) 
até outra posição extrema inferior (ponto 
morto inferior ou PMI). 

II. A cilindrada de um motor é o volume em 
centímetros cúbicos, deslocado por um 
êmbolo (do PMI ao PMS), multiplicado 
pelo número de cilindros de que dispõe 
este motor. 

III. Os lubrificantes são utilizados nos 
compartimentos dos motores, nos 
sistemas de transmissão e nas peças 
móveis dos equipamentos mecanizados. 
Proporcionam uma melhor conservação, 
maior vida útil, mais adequado 
desempenho e menores custos de 
manutenção desses equipamentos. 

IV. O combustível do motor pode estar 
contaminado com a presença de água. 
Nesse caso, a água, tendo maior densidade 
que o combustível, separa-se, ocupando a 
parte inferior do reservatório. A água 
prejudica o funcionamento do motor, além 
de oxidar as superfícies metálicas a ela 
expostas. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 30. 

Sobre o uso de veículos e conservação, 
analise as afirmativas a seguir: 

I. Para prolongar a vida útil da embreagem, 
deve-se procurar iniciar bruscamente a 
marcha, evitando arrancadas bruscas, 
assim como nunca sair com o veículo em 
segunda marcha e evitar reduções bruscas 
de velocidade, freando ou desacelerando 
subitamente o motor. 

II. Se o veículo possuir catalisador, deve-se 
evitar fazê-lo funcionar empurrando o 
veículo, o conhecido “pegar no tranco”, 
caso o motor não “pegue” pelo meio 
normal. Esse procedimento, embora evite 
a parada do motor, pois o combustível 
queimado não pode chegar ao interior do 
equipamento, ainda estimula o 
funcionamento do catalisador, o que pode 
evitar o derretimento do núcleo. 

III. O filtro de ar é responsável por evitar que 
partículas sólidas presentes no ar entrem 
nos cilindros e causem danos internos. 
Esses filtros são constituídos por um 
elemento filtrante, fabricado de alumínio 
tratado quimicamente, revestido por uma 
carcaça de aço. Devem ser trocados 
periodicamente, aproximadamente a cada 
30.000 km, ou de acordo com o prazo 
estabelecido no manual do proprietário. A 
troca dos filtros no tempo correto causa 
um aumento na restrição à passagem de 
ar, acarretando ganho de potência e, 
consequentemente, redução no consumo. 

IV. Nas trocas de óleo, deve-se atentar para 
colocar mais líquido do que o nível 
indicado, pois a escassez pode sujar as 
velas, prejudicando a queima de 
combustível. Nesse caso, ao invés de 
economizar, a troca de óleo pode provocar 
problemas ainda maiores, diminuindo a 
potência do motor, fazendo com que o 
carro consuma mais combustível. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 


