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A 

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

 

B C

A 

 

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.  
 

Português Matemática Conhecimentos 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. 

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, 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 processo seletivo. 

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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS  

LEVES E PESADAS 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

Migrar é um direito inerente ao ser humano, e mesmo com todos os riscos que isto implica, 1 

os migrantes ainda têm a esperança de encontrarem uma vida mais digna e com oportunidades de 2 

serem felizes fora de seus países. 3 

Há hoje no mundo milhares de pessoas que, sem perspectivas de vida, devido à pobreza, à 4 

falta de condições básicas de sobrevivência, às desigualdades e ao desemprego, buscam uma vida 5 

melhor em outro país. Em consonância com essa falta de perspectivas, os direitos humanos dos 6 

migrantes, seja nas travessias e durante sua entrada nas sociedades de destino, quase sempre são 7 

violados de maneira alarmante. 8 

Outro fator que agrava a situação dos migrantes e suas famílias, é o fato de eles se 9 

encontrarem quase sempre vulnerável pelas diferenças de idioma, raça, costumes, nível educacional 10 

e recursos econômicos, sendo necessário dessa forma a existência de uma legislação interna que os 11 

proteja. 12 
Adaptado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  De acordo com as ideias do Texto, atualmente, a 

migração que existe no mundo é caracterizada por: 

 

A) Precariedade, devido à falta de defesa dos direitos 

humanos e às diferenças culturais dos migrantes. 

B) Possuir aceitação no mundo globalizado, com 

políticas públicas voltadas aos migrantes. 

C) Ilegalidade, marcada pela proibição de migrações, 

devido às condições subumanas às quais os 

migrantes se submetem. 

D) Ser uma forma segura e digna de obter uma nova 

realidade de sobrevivência. 

 

02)  Assinale a alternativa que apresenta, entre as 

opções, a melhor palavra sinônima de “implica” 

(linha 1) no contexto do Texto: 

 

A) Carece 

B) Requisita 

C) Amola 

D) Acarreta 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

03) Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado 

está no mesmo tempo e modo do verbo “seja” 

(linha 7), retirado do Texto:  

 

A) Afastei-me da realidade. 

B) Você assistiria ao jogo caso tivesse tempo. 

C) Espero que apareçam novas propostas de trabalho. 

D) As pessoas permanecerão na sala de espera. 

 

04) Mantendo-se o sentido original do Texto, assinale a 

alternativa que substitui corretamente o termo 

sublinhado abaixo,  

 

“Há hoje no mundo milhares de pessoas que, sem 

perspectivas de vida, devido à pobreza, à falta de 

condições básicas de sobrevivência, às 

desigualdades e ao desemprego, buscam uma vida 

melhor em outro país.” (linhas 4 a 6) 

 

A) por conseguinte 

B) porquanto 

C) cujas  

D) as quais 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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05) Assinale a alternativa que apresenta a voz verbal correta 

do termo “agrava” (linha 9) retirado do Texto: 
 

A) Voz Ativa 

B) Voz Passiva Sintética 

C) Voz Passiva Analítica 

D) Voz Reflexiva 

 

06)  Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. Dever-se-ia acrescentar uma vírgula imediatamente 

após a conjunção “e” (linha 1) para correção do texto. 

II. A vírgula imediatamente após a palavra 

“sobrevivência” (linha 5) é utilizada para separar, em 

uma enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. A vírgula imediatamente após a palavra “destino” 

(linha 7) poderia ser corretamente substituída por dois 

pontos, sem alteração da correção ou do sentido do 

texto. 
 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Apenas III está correto. 

D) Apenas I e II estão corretos. 

 

07)  Dentre as palavras abaixo retiradas do Texto, pertence à 

classe gramatical dos substantivos concretos a seguinte: 
 

A) “Migrar” (linha 1) 

B) “esperança” (linha 2) 

C) “digna” (linha 2) 

D) “pessoas” (linha 4) 

 

08)  A palavra sublinhada na frase pertence à mesma classe 

gramatical que o termo “todos” (linha 1) em: 
 

A) É necessário muita força de vontade para alcançar o 

objetivo. 

B) Não acredito que você fez mesmo isso. 

C) Preciso que você vá mais feliz que isso. 

D) É difícil tentar convencê-lo. 

 

09)  Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

retirada do Texto acentuada pela seguinte regra 

gramatical: acentuam-se as palavras paroxítonas 

terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. 
 

A) “têm” (linha 2) 

B) “países” (linha 3) 

C) “básicas” (linha 5) 

D) “sobrevivência” (linha 5) 

 

10)  A formação da palavra “ao” (linha 1) do Texto é 

justificada pela contração da preposição “a” com a 

seguinte classe gramatical: 
 

A) Pronome demonstrativo “o”, que completa o sentido da 

palavra “ser” (linha 1). 

B) Artigo definido “o”, pois define um termo masculino 

posterior. 

C) Artigo definido “o”, que retoma termo anteriormente 

citado no texto. 

D) Demonstrativo “o”, que se refere à migração ilegal. 

 

11)  “Entre as vogais e as consoantes situam-se as 

semivogais, que são os fonemas /i/ e /u/ quando, juntos 

a uma vogal, com ela formam sílaba” (CUNHA e 

CINTRA, Celso e Lindley. Nova Gramática de 

Português Contemporâneo). Levando-se em 

consideração a definição de semivogal, o trecho abaixo 

retirado do Texto é composto por: 
 

“...sem perspectivas de vida, (...)” (linha 4) 
 

A) Nenhuma semivogal 

B) 1 (uma) semivogal 

C) 2 (duas) semivogais 

D) 3 (três) semivogais 

 

12)  A palavra retirada do Texto está com a divisão 

corretamente empregada em: 
 

A) “inerente” (linha 1): ine-ren-te 

B) “pessoas” (linha 4): pe-sso-as 

C) “desigualdades” (linha 5): de-si-gual-da-des 

D) “necessário” (linha 11): ne-ce-ssá-ri-o 

 

13)  Assinale a alternativa em que esteja sublinhado o 

sujeito da oração retirada do Texto: 
 

A) “Migrar é um direito inerente ao ser humano (...)” (linha 

1) 

B) “...os migrantes ainda têm a esperança. (...)” (linha 2) 

C) “Há hoje no mundo milhares de pessoas (...)” (linha 4) 

D) “...quase sempre são violados de maneira alarmante. 

(...)” (linhas 7 e 8) 

 

14)  Assinale a alternativa em que a lacuna pode ser 

corretamente preenchida pela forma exata “porque”: 
 

A) Os problemas _____ passamos não são nada 

comparados à nossa fé. 

B) Aposto que ele sabe _____ chegamos mais cedo. 

C) O _____ dos seus problemas é problema seu.  

D) _____ cheguei cedo, consegui pegar um bom lugar na 

plateia. 

 

15)  No trecho abaixo também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há erro de grafia na 

seguinte palavra sublinhada: 
 

“Em uma ligeira explanação sobre o tema, o prezente 

trabalho tem como finalidade esclarecer como o 

processo de migração se desenvolve e qual o papel dos 

direitos humanos na efetivação dos direitos dos 

indivíduos migrantes.” 
 

A) “explanação” 

B) “prezente” 

C) “esclarecer” 

D) “processo” 
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CÁLCULOS 

 

 

 

16)  Assinale a alternativa que apresenta o resultado 

correto da operação abaixo: 

 

[𝟐 × (𝟑 + 𝟖) − 𝟏𝟐] ÷ (𝟓 × 𝟐) 

A) 4 

B) 2 

C) 1 

D) 10 

 

17)  Acerca dos múltiplos e divisores dos números, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

I. O 0 (zero) é múltiplo de qualquer número. 
II. O conjunto dos múltiplos de um número é um 

conjunto infinito. 

III. O conjunto dos divisores de um número é um 
conjunto finito. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

18)  Dentre as frações representadas abaixo, pode-se 

afirmar que o maior número entre elas é dado por: 

 
3

4
 ; 

22

33
 ;  

43

98
; 

2

9
 

A) 3/4 

B) 22/33 

C) 43/98 

D) 2/9 

 

19)  Jandira fez um experimento relacionado ao sono, 

estabelecendo uma escala de 1 (nenhum sono) a 10 

(muito sono) para a quantidade de sono sentido. 

Jandira concluiu que quando estava com um sono 

mediano (nível 5 da escala), precisava de 6 horas de 

sono para sentir-se descansada. Sabendo-se que a 

diferença de horas de sono de um nível ao outro se 

mantêm constante durante toda a escala e que a 

quantidade máxima de horas dormidas na escala é 

igual a 11 – no estágio de “muito sono”-, é correto 

afirmar que, quando Jandira sentir sono nível 8, 

precisará do seguinte número de horas para sentir-se 

descansada: 

 

A) 11 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

 

 

 

 

 

20)   Se todo elefante incomoda muita gente e existe pelo 

menos um animal que não é elefante, então é correto 

concluir que: 

 

A) O elefante não é um animal. 

B) Todo animal não incomoda muita gente. 

C) O elefante que não é animal não incomoda muita 

gente. 

D) Existe algum animal que não incomoda muita gente. 
[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                             Página | 6  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS 

  

 

21) __________ é formado por uma roda motriz e rodas 

guias que movimentam fazendo toda a tração no solo. 

Permite maior aderência, esforço e atua com 

estabilidade na maioria dos terrenos e em grandes 

rampas. Porém não permite grande velocidade 

aumentando no custo de transporte, tem baixa 

manobrabilidade, e pouca estabilidade. __________ 

tem ampla superfície de apoio, diminuindo a pressão 

sobre o solo sem diminuir a capacidade de tração, 

boa adaptação às irregularidades do terreno e boa 

absorção das vibrações, diminuindo fadiga do 

operador. Qual alternativa completa correta e 

respectivamente as lacunas? 

 

A) Trator de esteira e trator de semi-esteira 

B) Trator de esteira e trator de pneu 

C) Trator de pneu e trator de esteira. 

D) Trator de pneu e trator de semi-esteira 

 

22)  Os tratores têm autorização para transitar em 

rodovias, desde que com o devido registro e 

licenciamento do DETRAN - Departamento Estadual 

de Trânsito, recebendo pelo DETRAN uma 

numeração especial, de acordo com o art. 115, CTB. 

O veículo será identificado externamente por meio de 

placas dianteira e traseira, sendo estas lacradas em 

sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - 

CONTRAN. Para que um trator de pneu possa 

circular em via pública, são necessárias algumas 

medidas, EXCETO: 

  

A) Deve permanecer com os faróis dianteiros acesos de 

luz branca ou amarela. 

B) Possuir dispositivos de sinalização traseira de cor 

vermelha, lanternas de freio de cor vermelha, 

indicadores luminosos de mudança de direção, 

dianteiros e traseiros. 

C) Pneus que ofereçam condições mínimas de 

segurança. 

D) Quando transitar transportando pessoas no veículo ou 

sobre os para-lamas do mesmo, tais passageiros 

deverão, obrigatoriamente, utilizar equipamentos de 

segurança, tais como capacete (similar ao do 

motociclista). 

 

 
 

23) Observe as afirmações abaixo, acerca da classificação 

das vias conforme o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB): 

 

I - São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as 

avenidas, os logradouros, os caminhos, as 

passagens, as estradas e as rodovias, bem como 

praias abertas à circulação pública, as vias internas 

pertencentes aos condomínios constituídos por 

unidades autônomas e as vias e áreas de 

estacionamento de estabelecimentos privados de uso 

coletivo, e terão seu uso regulamentado pelo órgão 

ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo 

com as peculiaridades locais e as circunstâncias 

especiais; 

II - Vias urbanas podem ser classificadas em: via de 

trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local; 

III - Vias rurais podem ser classificadas em: rodovias e 

estradas, somente. 

 

As afirmações I, II e III estão, respectivamente: 

 

A) Correta, correta e incorreta 

B) Correta, correta e correta 

C) Incorreta, correta e correta 

D) Incorreta, incorreta e correta 

 

24)  Ao iniciar as atividades com a máquina tratorista, 

devemos ter certos cuidados com a segurança, com 

EXCEÇÃO de: 

 

A) Deve-se acessar o trator pelo lado esquerdo, pois os 

controles do hidráulico, o acelerador de pé́ e os freios 

estão localizados no lado direito, evitando-se assim 

esbarrar acidentalmente nos pedais e alavancas 

B) Antes de dar partida, coloque todos os controles de 

marcha e alavancas na primeira marcha. 

C) Calce e freie o veículo, quando estiver parado, tanto 

em descidas como em subidas. 

D) Estacionar sempre o trator com os pedais unidos e 

travados e com o estrangulador puxado. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) O sistema de transmissão dos tratores agrícolas de 

pneu é comporta por, EXCETO: 

 

A) Câmbio. 

B) Diferencial. 

C) Embreagem. 

D) Sistema de arrefecimento. 

 

26)  Segundo o Código Brasileiro de Trânsito: 

 

Artigo 87. Os sinais de trânsito classificam-se em: 

 

(__) verticais; 

(__) horizontais; 

(__) sonoros; 

(__) meteorológicos. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 

falsas, com base no estabelecido no Código Brasileiro de 

Trânsito: 

 

A) F-V-V-V. 

B) V-V-V-F. 

C) F-F-V-V. 

D) F-V-F-V. 

 

27)  Complete a frase: 

 

 “Potência utilizável na barra de tração, sobre solo 

solto = 

_________________________________________” 
 

A) Potência utilizável na barra de tração, sobre solo 

firme x 0,86. 

B) Potência utilizável na barra de tração, sobre concreto 

x 0,86. 

C) Potência utilizável na barra de tração, sobre solo 

arado x 0,86. 

D) Potência utilizável na barra de tração, sobre solo solto 

x 086. 

 

 

28)  Podemos afirmar que dirigir defensivamente é 

quando: 

 

 I – Está na direção do veículo sempre alerta as 
circunstâncias; 

II – O motorista defende a própria vida e a vida dos 
passageiros que estão em seu veículo. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Ambos estão incorretos. 

B) Ambos estão corretos. 

C) Apenas o item I está incorreto. 

D) Apenas o item II está incorreto. 

 

29)  Está situado na linha de sucção do combustível e tem 

a função de separar a água e impurezas mais pesadas. 

Trata-se do: 

 

A) Copo sedimentador. 

B) Tanque de combustível. 

C) Bomba alimentadora. 

D) Bomba injetora. 

 

30)  A placa abaixo indica: 

 

 
 

A) Ponte estreita. 

B) Junções sucessivas contrárias. 

C) Ponte móvel. 

D) Estreitamento de pista ao centro. 

 

31)  É responsável pelo funcionamento elétrico do 

automóvel: 

 

A) Bateria. 

B) Velocímetro.  

C) Pneus. 

D) Embreagem. 

 

32)  Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de quantos quilômetros em 

vias locais? 

 

A) 30 Km/h. 

B) 40 Km/h. 

C) 60 Km/h. 

D) 80 Km/h. 

 

33)  Segundo o Código de Transito Brasileiro deixar o 

condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, 

conforme previsto no art. 65, é infração: 
 

A) Gravíssima. 

B) Grave. 

C) Média. 

D) Leve. 
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34)  Transitar com o veículo na faixa ou pista da 

esquerda regulamentada como de circulação 

exclusiva para determinado tipo de veículo, equivale 

a multa de quantos pontos? 

 

A) 3 pontos. 

B) 4 pontos. 

C) 5 pontos. 

D) 7 pontos. 

 

35) São equipamentos obrigatórios para reboques e semi-

reboques, EXCETO: 

 

A) Lanternas de posição traseira e de cor vermelha. 

B) Campainha, sinalização noturna lateral e nos pedais. 

C) Pára-choque traseiro. 

D) Protetores das rodas traseiras. 

 

36) São tipos de sistemas de lubrificação: 

 

I. Sistema de mistura com o combustível; 

II. Sistema por salpico; 

III. Sistema de circulação e salpico; 

IV. Sistema de circulação sob pressão 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir que: 

 

A) Apenas I, II e III estão corretos 

B) Apenas I, III e IV estão corretos 

C) Apenas II, III e IV estão corretos 

D) I, II, III e IV estão corretos. 

 

37) Analise as afirmações abaixo sobre o sistema de 

freios do trator: 

 

I. O sistema de freios do trator tem por finalidade 

reduzir a sua finalidade ou efetuar sua parada; 

II. A manutenção do sistema de freios subdivide-se de 

acordo com a forma de acionamento podendo ser 

mecânica ou hidráulica; 

III. O sistema de freios de acionamento mecânico possui 

dispositivos mecânicos como pedais, varões, 

alavancas e parafusos de ajustes; 

IV. O sistema de freios de acionamento hidráulico possui 

dispositivos hidráulicos acionados pelos pedais que, 

através da injeção de fluidos em tubulações e 

cilindros, acionam os mecanismos de frenagem. 

Também dispões de parafusos de ajustes. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 

 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas 

C) Apenas II, III e IV estão corretas 

D) Apenas I, III e IV estão corretas 

38) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro no 

que diz respeito as normas gerais de circulação e 

conduta, o uso de luzes em veículo obedecerá às 

seguintes determinações: EXCETO. 

 

A) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz alta, durante a noite e durante o dia nos 

túneis providos de iluminação pública;  

B) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 

alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-

lo; 

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 ou para indicar a existência de risco à 

segurança para os veículos que circulam no sentido 

contrário;  

D) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 

posição do veículo quando sob chuva forte, neblina 

ou cerração;  

 

39) Todas as afirmações abaixo sobre as normas gerais 

de circulação e conduta de acordo com o Código de 

Trânsito Brasileiro estão corretas, EXCETO: 

 

A) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um 

veículo de transporte coletivo que esteja parado, 

efetuando embarque ou desembarque de passageiros, 

deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção 

redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança 

dos pedestres.  

B) Nas interseções e suas proximidades, o condutor 

poderá efetuar ultrapassagem.  

C) O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para 

os demais usuários da via que o seguem, precedem 

ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua 

direção e sua velocidade. 

D)  Antes de iniciar qualquer manobra que implique um 

deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu 

propósito de forma clara e com a devida 

antecedência, por meio da luz indicadora de direção 

de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de 

braço. 

 

40) A placa de advertência abaixo indica: 

 

 

 

 

 

 

A) Saliência ou Lombada 

B) Depressão 

C) Declive 

D) Pista Irregular 
 


