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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: TARDE 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três 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. 
Exemplo:   
 

 
05- 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.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, 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. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

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

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO  

 

 

A categoria povo se contrapõe às classes sociais. Em termos analíticos, povo não existe 1 

como algo dado, previamente estabelecido. Povo é o resultado da articulação entre movimentos, 2 

comunidades, agrupamentos humanos que romperam a situação de massa, inconsciente e sem 3 

projeto próprio. Encontraram-se ao redor de uma consciência coletiva, de um projeto comum, de 4 

práticas adequadas à consciência e ao projeto. Encontraram-se para construir uma história e uma 5 

identidade próprias nos limites de um determinado território. Ao conceito de povo pertence a 6 

superação dos interesses só classistas e a busca de um bem comum com a assunção de um projeto 7 

participativo e igualitário para o conjunto da sociedade. Povo está sempre em construção contra 8 

forças e grupos que querem reduzi-lo a massa. 9 

Povo, como se depreende, configura um valor: todos são chamados a ser povo, a deixar 10 

para trás as relações dominador-dominado, massas-elites; todos são convidados a participar na 11 

gestação de uma sociedade com relações de colaboração e não de concorrência. Portanto, de uma 12 

democracia social, popular, solidária e includente de todos. 13 

Hoje vivemos uma fase nova da democracia, sua expressão planetária. Toda a 14 

humanidade deverá ser povo, nas diferenças de suas tradições, mas na convergência de valores 15 

humanitários e ecológicos que o fazem sujeito de uma história coletiva, história da humanidade. 16 

O povo organizado busca seu bem comum. Ele não é apenas humano, nacional e 17 

terrenal. Inclui também todos os que compartem a aventura humana, como as plantas, os animais, 18 

as águas, os solos, as paisagens. Numa palavra, o bem comum humano será somente humano, 19 

social e planetário, se for também sociocósmico. 20 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOFF, Leonardo. O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade. 
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01) Na ótica do Autor, 

 

(A) a preocupação com o ecológico deve ser 

preponderante na construção da nova 

democracia. 

(B) a maior parte da mobilização das sociedades 

contemporâneas deve-se à tensão entre 

capital e trabalho. 

(C) um mundo verdadeiramente democrático 

constrói-se tão-somente por meio de 

estruturas econômicas e políticas sólidas e 

compartilhadas. 

(D) uma sociedade democrática, no contexto 

contemporâneo, deverá se pautar por relações 

includentes tanto no âmbito sociocultural 

quanto no natural. 

 

02) Constitui uma afirmação correta sobre o texto 

a indicada em 

 

(A) O conceito de povo se define como um 

conjunto de pessoas de uma mesma origem 

de nacionalidade. 

(B) Todos os que se engajam na construção de 

uma sociedade coletiva  igual e democrática 

podem ser considerados povo. 

(C) A classe social se constitui no início da 

formação de povo. 

(D) A concepção “planetária” de democracia tem 

um caráter reducionista e imediatista. 

 

03)   

 

I. "Portanto, de uma democracia social, popular, 

solidária e includente de todos."  (L.12/13). 

II. "mas na convergência de valores humanitários 

e ecológicos.." (L.15/16) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem,  no contexto em que se 

inserem, respectivamente, as relações de 

 

(A) conclusão e adição. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) explicação e oposição. 

(D) Conclusão e adversidade. 

 

04) A palavra que, quando no plural, ocorre 

abertura de timbre do fonema “-o“ na 

pronúncia, encontra-se na alternativa: 

 

(A) “Toda” (L.14). 

(B) “Valor” (L.10). 

(C) “Povo” (L.2). 

(D) “Dominador” (L.11). 

 

05) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele significa, no 

contexto em que se insere, é: 

 

(A) “e” (L.12) - adição. 

(B) “se” (L.20) - dúvida. 

(C) “como” (L.2) - conformidade. 

(D) “para” (L.5)  - finalidade. 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “só”  (L.7),  as palavras: 

 

(A) “entre” (L.2) e “como” (L.10). 

(B) “sempre” (L.8) e “somente” (L.19). 

(C) “contra” (L.8) e “de” (L.15). 

(D) “terrenal” (L.18) e “coletiva” (L.16). 

 

07) A alternativa cujo termo transcrito tem valor 

enfático é: 

 

(A) “sociais” (L.1). 

(B) “sua” (L.14). 

(C) “todos” (L.11). 

(D) “próprias” (L.6). 

 

08) Em, “Hoje vivemos uma fase nova da 

democracia” (L.14), a ação expressa pela 

forma verbal em destaque está corretamente 

indicada em: 

 

(A) Continua no presente. 

(B) Concluída no presente. 

(C) habitual no passado 

(D) indubitável no futuro. 

 

09) Possuem diferentes regências, no contexto em 

que se inserem,  as formas verbais: 

 

(A) “contrapõe” (L.1) e “pertence” (L.6). 

(B) “romperam” (L.3) e  “configura” (L.10). 

(C) “existe” (L.1) e “romperam” (L.3). 

(D) “Inclui” (L.18) e “vivemos” (L.14). 

 

10) Do ponto de vista, é correto afirmar: 

 

(A) “massa” (L.3) está sendo usada em seu 

sentido literal. 

(B) A expressão “como se depreende” (L.10) 

conota conformidade. 

(C) O vocábulo “também” (L.18) se opõe a “e” 

(L.5). 

(D) A palavra “bem” (L.19) é exemplo de advérbio 

de modo. 
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11) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “sociais” (L.1), “igualitário” (L.8), “chamados” 

(L.10). 

(B) “fazem” (L.16), “democracia) (L.13),  

“comum” (L.4). 

(C) “animais” (L.18), próprias” (L.6),  “paisagens” 

(L.19). 

(D) “sociedade” (L.8), “deixar” (L.10), “expressão” 

(L.14).   

 

12) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 

 

(A) Na palavra “previamente” (L.2), os elementos 

em destaque formam encontro consonantal. 

(B) No vocábulo “Hoje” (L.14), o ‘-H’ é uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “próprias” L.6), há a ocorrência de 

três sílabas. 

(D) No termo “também” (L.18), há a ocorrência 

de cinco fonemas.  

 

13) Todas as palavras apresentam separação 

correta de sílaba, exceto em: 

 

(A) “Ca-te-go-ri-a” (L.1), cons-ci-ên-cia” (L.4), 

“Clas-ses” (L.1). 

(B) “na-ci-o-nal” (L.17),  “Cons-tru-ção” (L.8) 

“ter-ri-tó-rio” (L.6). 

(C) “pré-via-men-te” (L.02), “so-ci-e-da-de” 

(L.8), “his-tó-ria” (L.5). 

(D) “si-tu-a-ção” (L.3), “so-ci-o-cós-mi-co” (L.20), 

“con-cor-rên-cia” (L.12). 

 

14) Observe as seguintes frases: 

 

I. “...o bem comum humano será somente 

humano” (L.19) 

II. “Toda a humanidade deverá ser povo,” 

(L.14/15). 

 

Sobre o uso do artigo, nas frases acima, é correto 

afirmar: 

 

(A) Em I e II, foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(B) Somente em I foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(C) Somente em II foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(D) Não há ocorrência do fenômeno da 

substantivação em nenhuma das frases. 

 

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À 

TIRINHA ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e 

com F, as falsas. 

 

O humor dos quadrinhos decorre 

 

(   ) da preocupação do garoto com o machucado 

da professora.  

(   ) do desabafo da professora em relação ao 

acidente de trabalho com o dicionário.  

(   ) da demonstração de descuido no manuseio de 

livros pesados dada pela professora ao garoto.  

(   ) do desconforto do menino ao considerar 

ilógica a narrativa da professora   diante da 

colocação que ele lhe havia feito antes.  

(   ) do fato de o garoto usar o verbo marcar (Q. 

02) em um sentido, e a professora apreendê-

lo em outro, em virtude dessa duplicidade de 

leitura. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a: 

 

(A) F-F-V-V- F 

(B) F-V-F-V-F 

(C) V-F-V-F-V 

(D) F-F-F-V-V 

 

 

 

 

 

 

Q. 01 Q. 02 Q. 03 
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16) A torneira X tem vazão de 1,2 litros por 

segundo, e a torneira Y de 2,4 litros por 

segundo. Se a torneira X, sozinha, enche um 

tanque vazio em 5 minutos e 45 segundos, as 

duas torneiras, juntas, encheriam esse 

mesmo tanque vazio em um tempo mínimo 

de: 

 

(A) 1 minuto e 45 segundos. 

(B) 2 minutos e 35 segundos. 

(C) 2 minutos e 15 segundos. 

(D) 1 minuto e 55 segundos. 

 

17) Considere duas caixas d’agua iguais, 

posicionados uma ao lado da outra, possuem 

cada uma, capacidade de 900 litros, sendo 

que a primeira está cheia e a segunda vazia. 

 

 

 

 

 

 

A primeira caixa possui uma torneira que consegue 

esvazia-la com vazão de 10 litros por hora e a 

segunda caixa possui uma torneira que 

consegue enche-la com vazão de 15 litros por 

hora. Abrindo as duas torneiras 

simultaneamente, o tempo que deve decorrer 

até que os níveis da água nas duas caixas 

estejam na mesma altura é de: 

 

(A) 18 horas. 

(B) 25 horas. 

(C) 30 horas. 

(D) 36 horas. 

 

18) Um caminhão tanque chega a um posto de 

abastecimento com 36.000 litros de gasolina 

em seu reservatório. Parte dessa gasolina é 

transferida para dois tanques de 

armazenamento, enchendo-os 

completamente. Um desses tanques tem 

12,5𝑚3, e o outro, 15,3𝑚3, e estavam 

inicialmente vazios. Após a transferência, 

quantos litros de gasolina restaram no 

caminhão tanque? 

 

 

 

 

 

(A) 35.722,00 

(B) 8.200,00 

(C) 3577,20 

(D) 357,72 

 

19) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) Todas as dízimas periódicas são números 

racionais. 

(B) Todas as frações ordinárias são números 

racionais. 

(C) Todas as dízimas não periódicas são números 

irracionais. 

(D) A soma de uma número racional com um 

número irracional pode ser racional ou 

irracional. 

 

20) A soma da expressão numérica 0,999...+ 

0,0999... é igual: 

 

(A) 
11

10
 

 

(B) 
11

90
 

 

(C) 
10

9
 

 

(D) 
100

99
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Acerca do motor de um veículo, assinale a 

opção INCORRETA. 

 

(A) O movimento dos pistões para cima e para 

baixo é convertido em movimento rotativo 

pelo virabrequim ou eixo de manivelas o qual, 

por seu turno, o transmite às rodas através da 

embreagem, da caixa de câmbio, do eixo de 

transmissão e do diferencial. Os pistões estão 

ligados ao virabrequim pelas bielas. Uma 

árvore de cames, também conhecida por 

árvore de comando de válvulas, movida pelos 

pistões, aciona as válvulas de admissão e 

escapamento situadas geralmente na parte 

superior de cada cilindro. 

(B) A energia inicial necessária para por o motor 

em movimento é fornecida pelo motor de 

arranque. Este engrena numa cremalheira que 

envolve o volante do motor, constituído por 

um disco pesado, fixado à extremidade do 

virabrequim ou árvore de manivelas. 

(C) O volante do motor amortece os impulsos 

bruscos dos pistões e origina uma rotação 

relativamente suave ao virabrequim. Devido 

ao calor gerado por um motor de combustão 

interna, as peças metálicas que estão em 

contínuo atrito engripariam se não houvesse 

um sistema de arrefecimento. Para evitar 

desgastes e aquecimento excessivos, o motor 

inclui um sistema de lubrificação. O óleo, 

armazenado no cárter sob o bloco do motor, é 

obrigado a circular sob pressão através de 

todas as peças do motor que necessitam de 

lubrificação. 

(D) A estrutura do motor deve ser suficientemente 

rígida para poder suportar as elevadas 

pressões a que estão sujeitos os mancais do 

virabrequim e as demais peças internas. É 

constituída basicamente por duas partes 

ligadas por meio de parafusos: a superior 

chamada de cabeçote do motor e a inferior 

chamada de bloco do motor, que contém o 

virabrequim. Tanto o cabeçote como o bloco 

podem ser de ferro fundido, embora também 

se utilize o alumínio na sua fabricação por ser 

mais leve e permitir uma melhor dissipação do 

calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) São utilizados para reduzir o atrito e servir de 

apoio a todas as peças giratórias de um 

automóvel, sejam estas eixos ou rodas sobre 

eixos: 

 

(A) Virabrequim. 

(B) Mancais. 

(C) Válvulas de escape. 

(D) Pistões. 

 

23) Assinale a opção ERRADA sobre o sistema 

elétrico de um veículo. 

 

(A) Para manter o motor do automóvel em 

funcionamento são apenas solicitados alguns 

elementos do sistema elétrico; os restantes 

fazem funcionar as luzes, limpadores de para 

brisas e outros acessórios. Alguns destes, 

como a buzina, por exemplo, são 

considerados facultativos por lei, sendo 

muitos outros considerados extras. 

(B) Cerca de 1000 metros de fio unem os 

componentes elétricos num automóvel atual. 

Todos os fios da instalação, à exceção das 

ligações à massa, à bateria e aos cabos de 

alta tensão da ignição, apresentam cores 

diversas, que correspondem a um código de 

identificação. 

(C) A bateria atua como reservatório de energia 

que fornece ao sistema quando o motor está 

parado; quando trabalha a um regime 

superior da marcha lenta, o alternador supre 

todas as necessidades de energia do 

automóvel e carrega a bateria. 

(D) A corrente do sistema elétrico de um 

automóvel é fornecida pela bateria – quando o 

motor não está funcionando – e pelo gerador, 

normalmente um dínamo que foi substituído 

por um alternador, que fornece a corrente 

necessária para o número, sempre crescente, 

de acessórios elétricos que os automóveis 

modernos incluem. 

 

 

 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) A respeito do motor de arranque, informe a 

opção FALSA. 

 

(A) A Função do motor de arranque consiste em 

acionar o motor do veículo até que tenham 

início as explosões e este possa funcionar por 

si mesmo. 

(B) Os motores a gasolina, na sua maioria, têm 

de atingir um mínimo de 50 RPM para 

arrancar, o que exige uma potência elétrica 

considerável, particularmente no inverno 

quando o motor está frio e o óleo mais 

espesso. 

(C) O motor de arranque é o componente elétrico 

que maior descarga impõe à bateria: no 

momento em que funciona pode consumir 

entre 300 a 400 A e em apenas três segundos 

pode descarregar a mesma quantidade de 

energia despendida pela luz de 

estacionamento durante uma hora. Por este 

motivo, o motor de arranque necessita de um 

interruptor resistente e deve ser ligado à 

bateria por um cabo de diâmetro menor. 

(D) Ao mesmo tempo em que se aciona o motor 

de arranque, a bateria deve fornecer corrente 

ao sistema de ignição para que saltem as 

faíscas nos cilindros. Se a bateria estiver 

pouco carregada e, portanto, com uma tensão 

abaixo do seu normal, pode acontecer que o 

motor de arranque, ao consumir demasiada 

quantidade de corrente, não permita ao 

sistema de ignição gerar a voltagem 

suficientemente elevada para fazer saltar as 

faíscas entre os elétrodos das velas de 

ignição. 

 

25) Na buzina elétrica de trompa: 

 

(A) As variações no campo magnético provocam a 

vibração do diafragma. 

(B) O som é produzido pela vibração de um 

diafragma. 

(C) Neste tipo de buzina o ar, proveniente de uma 

bomba, faz vibrar um diafragma.   

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

26) Observe os itens a seguir relacionados ao 

motor de um veículo. 

 

I. O motor é a fonte de energia do automóvel. 

II. O carburante, normalmente constituído por uma 

mistura de gasolina e ar (a mistura gasosa), é 

queimado no interior dos cilindros do motor. 

III. O motor converte a energia calorífica 

produzida pela combustão da gasolina em 

energia mecânica, capaz de imprimir 

movimento nas rodas. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) II  

(D) I 

 

27) Acerca do sensor de detonação de um veículo, 

observe os itens a seguir. 

 

I. Após o término da detonação, o sistema 

restabelece o valor de avanço de ignição 

calibrado em cada tipo de injeção e motor. 

Nos sensores piezoelétricos, quando os 

materiais são submetidos a um esforço 

mecânico, surge uma polarização elétrica no 

cristal que os compõe e suas faces tornam-se 

eletricamente carregadas; a polaridade dessas 

cargas é invertida, caso a compressão seja 

convertida em tensão mecânica. Em contra 

partida, a aplicação de um campo elétrico ao 

material faz com que ele se expanda ou 

contraia, de acordo com a polaridade do 

campo. 

II. O sensor de detonação está situado junto ao 

bloco do motor em sua parte superior. 

III. Quando ocorre a detonação, são geradas 

vibrações situadas em uma faixa de 

freqüência sonora especifica. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I e III 

(C) I e II 

(D) I, II e III 
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28) Assinale a opção INCORRETA sobre o 

monobloco do veículo. 

 

(A) Um automóvel pode ser constituído por um 

chassi (quadro, ou leito) aparafusado a uma 

carroceria ou por um chassi e uma carroceria 

formando uma unidade 

(B) O conjunto chassi carroceria, normalmente 

designado por construção monobloco, é a 

forma mais generalizada. A principal 

vantagem deste tipo de construção reside no 

fato de permitir obter carrocerias mais 

pesadas. 

(C) A construção monobloco apresenta três 

variantes: totalmente monobloco de armação 

interior, semi monobloco e monobloco com 

subestruturas. 

(D) Uma estrutura totalmente monobloco tem as 

suas desvantagens – particularmente quanto 

ao custo de fabricação. Exige investimentos 

consideráveis em complexa maquinaria de 

estampagem, que serão apenas justificáveis 

no caso de uma produção em grande escala. 

Como neste tipo de construção os painéis 

fazem parte do conjunto, a reparação dos 

danos causados por um acidente pode torna-

se muito dispendiosa. Toda uma seção da 

carroceria pode ter de ser cortada e 

substituída por uma seção muito maior que a 

danificada. 

 

29) Observe os itens a seguir relacionados ao 

sistema elétrico de um veículo. 

 

I. Um fusível fundido (queimado) indica, quase 

sempre, que há uma avaria em qualquer outro 
ponto que não seja o próprio fusível, tal como 
sobrecarga de um circuito (partindo-se do 
princípio de que foi utilizado o fusível 
adequado). 

II. Os componentes elétricos de um automóvel 
estão ligados através de interruptores a um 

dos lados da bateria, estando o outro lado 
ligado à carroceria ou ao chassi, isto é, à 
massa. 

III. Uma das principais funções do sistema elétrico 
consiste em produzir a faísca, que permite a 
explosão, nos cilindros, da mistura 

comprimida a gasolina e o ar, além de tornar 

possível o arranque do motor térmico por 
meio do motor de arranque. 

 
É certo o que se afirma em: 
 
(A) I 

(B) I, II e III 
(C) I e III 
(D) II 
 

30) O sistema elétrico de um veículo está dividido 

em circuitos, cada um dos quais com 

diferentes funções básicas e comandos. São 
eles o: 

 

I. Circuito de ignição. 
II. Circuito de arranque. 
III. Circuito da carga da bateria. 
IV. Circuito das luzes. 
V. Circuitos acessórios. 
 

A quantidade de assertivas corretas é: 
 

(A) 1 
(B) 3 

(C) 4 
(D) 5 
 
31) Assinale a opção FALSA em relação ao 

alternador de um veículo. 
 

(A) Os elementos geradores do alternador 
constituem o induzido que encontram-se no 
interior de um anel fixo, de ferro macio – o 
estator. 

(B) O indutor, ou rotor está montado em 
rolamentos existentes no interior do 
alternador e é acionado por uma correia. 

(C) O rotor contém apenas um enrolamento 
constituindo uma bobina com cada 
extremidade ligada a um anel coletor isolador. 

A corrente é transmitida aos anéis coletores 
por duas pequenas escovas de carvão fixas; 
quando a corrente passa através da bobina do 
rotor, este transforma-se num eletroímã – 
uma extremidade torna-se pólo norte e a 
outra pólo sul. 

(D) Ao contrário do dínamo, um alternador gera 

corrente contínua, visto possuir qualquer 
coletor. 

 
32) Acerca do sistema de alimentação de um 

veículo, indique a opção ERRADA. 
 

(A) Regra geral, a completa combustão da 
mistura é assegurada quando a sua relação 
em peso é de quinze partes de ar para uma de 
gasolina – a mistura correta. 

(B) A carburação desempenha um papel essencial 
ao permitir que o motor do automóvel 
arranque facilmente, tenha uma boa e 
progressiva aceleração, funcione 
economicamente, dê o máximo rendimento e 
não morra. 

(C) O processo completo da carburação tem início 

quando a gasolina se mistura com o ar e 
termina quando ocorre a sua combustão 
(explosão) nos cilindros. Assim os pistões não 
intervêm na carburação. 

(D) A sua função consiste em misturar 
homogeneamente uma determinada 

quantidade de gasolina com outra de ar 
formando uma mistura gasosa e fornecendo 
uma proporção adequada desta mistura 
pulverizada ou atomizada a cada cilindro para 
sua combustão. 
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33) Sobre o sistema de injeção de um veículo, 

informe a opção ERRADA. 

 

(A) Num sistema de carburador, o ar aspira a 

gasolina, sendo a mistura resultante 

distribuída pelos cilindros. Num sistema de 

injeção, a gasolina é introduzida sob pressão 

– por meio de pequenos injetores, um para 

cada cilindro -, impulsionada estritamente por 

uma bomba elétrica. 

(B) Os injetores encontram-se nos dutos de 

admissão, muito próximo das válvulas de 

admissão. Embora a quantidade de 

combustível injetada e o tempo de injeção 

variem com o tipo de sistema utilizado, a 

dosagem do combustível deve ser de grande 

precisão. 

(C) No sistema de injeção verifica-se uma perfeita 

atomização do combustível, que permite a sua 

distribuição ideal se o volume de ar que 

penetra em cada em cada cilindro for o 

mesmo. 

(D) A injeção do combustível aumenta a potência 

do motor e a aceleração e pode reduzir o 

consumo de combustível, uma vez que a 

distribuição da mistura se torna mais eficaz. O 

motor responde mais rapidamente à 

aceleração devido ao curto espaço de tempo 

que serve como mediador entre o movimento 

do acelerador e a injeção do combustível 

 

34) As formas das câmaras de explosão, que 

habitualmente apresentam os motores de 

automóveis, são: 

 

I. Hemisférica. 

II. Em banheira. 

III. Em cunha (ou triangular). 

IV. Aberta na cabeça do pistão. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 

 

 

 

 

 

35) Acerca dos diversos aspectos relacionados ao 

motor de um veículo, assinale a opção 

INCORRETA. 

 

(A) A energia calorífica, resultante da combustão 

da mistura gasosa, converte-se em energia 

mecânica, por intermédio dos pistões, bielas e 

virabrequim. O rendimento do motor depende 

da quantidade de energia calorífica que é 

transformada em energia mecânica. 

(B) O motor recebe a mistura gasosa através das 

válvulas de admissão e expele os gases 

resultantes da combustão através das válvulas 

de escapamento.  

(C) O mecanismo de abertura e fechamento das 

válvulas situa-se normalmente na parte 

inferior do cabeçote do motor. 

(D) No bloco do motor encontram-se os cilindros e 

os mancais do virabrequim, no qual estão 

ligadas as bielas que, por sua vez, estão 

ligadas aos pistões. O bloco do motor pode 

ainda alojar a árvore de comando o qual 

comanda o abrir e o fechar das válvulas. 

 

36) A bomba injetora está localizada entre o filtro 

de combustível e os bicos injetores. É a 

principal parte do sistema de alimentação 

diesel. Tem como funções:  

I. Dosar o combustível de acordo com as 

necessidades do motor. 

II. Enviar o combustível para os bicos injetores de 

acordo com a ordem de ignição do motor. 

III. Promover pressão suficiente para pulverizar o 

combustível na massa de ar fria na câmara de 

combustão. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) II 

 

37) É a estrutura de chapa metálica onde se 

alojam os passageiros, dotada de mala para 

bagagem, ferramentas e acessórios nos carros 

de passeio e utilitários.  

 

O enunciado acima se refere a: 

 

(A) Carroça. 

(B) Carroceria. 

(C) Camioneta. 

(D) Caminhonete. 
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38) Acerca da manutenção de um trator, observe 

os itens a seguir. 

 

I. Não efetue operações de manutenção quando o 

motor estiver funcionando. 

II. Nunca utilizar equipamentos hidráulicos para 

trabalhar em baixo do trator, use calços 

reforçados para suportar o peso da máquina 

III. Nunca faça reparos nas mangueiras ou 

conexões do sistema hidráulico quando ele 

estiver sob pressão, ou com o motor do trator 

funcionando, (um jato sobre pressão pode 

perfurar a pele, provocar irritações ou graves 

infecções). 

 

As orientações corretas estão descritas em: 

 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e II 

(D) II e III 

 

39) O tacômetro: 

 

(A) Indica o nível do combustível dentro do 

tanque 

(B) Marca as rotações por minuto (RPM) 

desenvolvidas pelo motor. 

(C) Indica as faixas de temperatura da água do 

sistema de arrefecimento 

(D) Marca as horas trabalhadas e é a base para 

todo serviço de assistência e manutenção. 

 

40) O circuito de ar do trator tem como função 

conduzir o ar do meio ambiente até o interior 

dos cilindros e depois eliminar os resíduos da 

combustão. É constituído das seguintes 

partes: 

 

1. Pré-filtro. 

2. Filtro de ar. 

3. Coletor de admissão. 

4. Coletor de descarga. 

5. Abafador. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 10 

(B) 15 

(C) 12 

(D) 14 

 
 

 


