ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS (CÓD. 148)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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.
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (TARDE)
14h às 18h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
A necessidade da Interatividade entre a Polícia e a População
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Em um país em que a sociedade clama por uma segurança pública mais eficaz e mais presente, notase que o organismo estatal sente-se impotente e incapaz para debelar sozinho a crescente onda de violência que
assola todos os lugares.
A polícia como figura principal encarregada de manter a ordem pública para a consequente prestação
da paz social precisa da conscientização e cooperação de toda a sociedade para alcançar os seus objetivos,
entretanto, é fato presente que o povo, na sua maioria, ainda tem a polícia como se fosse então esta instituição a
única responsável pelo assolamento da violência no país, a principal responsável pelo recrudescimento da
criminalidade, como se fosse então os policiais seres Onipotentes e Onipresentes para estarem em todos os lugares
a todo o momento a fim de evitar ou descobrir crimes como num passe de mágica.
A violência e o aumento da criminalidade que atinge o povo atinge também a Polícia, o Governo.
Atinge a toda a sociedade. Todos nós estamos na mesma aflição.
A paz é a aspiração e o desejo fundamental de todo ser humano, entretanto só poderá ser atingida
com a ordenação da potencialidade da sociedade e do poder público em torno do ideal comum de uma segurança
justa, cooperativa e interativa.
A Lei entrega à Polícia o poder do uso da força. Essa exclusividade da violência legal visa tão
somente a ajudar a regular as interações sociais. Através desse poder legitimado e da função específica de manter
a ordem pública, a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção possível e até impossível, entretanto, pouco ou
nada faz para ajudá-la.
O estudo das relações humanas constitui uma verdadeira ciência complementada por uma arte, a de
se obter e conservar a cooperação e a confiança das partes envolvidas, por isso o presente apelo que visa a uma
verdadeira interatividade entre a Polícia e a sociedade para melhor se combater a violência e a criminalidade
reinante no país.
Durante muito tempo, a sociedade pouco se incomodou com a questão da violência, da criminalidade
e tinha a Polícia apenas como um mal necessário quando na verdade é esta valorosa instituição de defesa do
cidadão, um bem essencial, um real instrumento da cidadania e da ordem pública. A Polícia é, antes de tudo, a
guardiã das Leis Penais e o alicerce da Justiça. Sem a Polícia, haveria o caos social absoluto.
O preceito constitucional de que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos deve
sempre crescer até ganhar apoio da maioria populacional e não apenas de uma parcela da sociedade. Os conselhos
de segurança dos Estados, das cidades, dos bairros, dos povoados e as organizações não governamentais devem se
fortalecer cada vez mais com a conscientização e a união ampla e irrestrita para ajudar a Polícia na sua árdua
missão de combater o crime e resgatar a ordem ferida.
A sociedade brasileira precisa confiar mais na sua Polícia, no seu Ministério Público, na sua Justiça.
Precisamos resgatar a confiança do povo nas suas instituições de combate ao crime, perdida através dos tempos.
Na mesma velocidade em que a criminalidade e a violência avançam no nosso país por motivos
diversos, o crime organizado ganha forças principalmente com o tráfico de drogas que termina sendo a raiz de
todos os outros crimes subsequentes, tais como: sequestros, homicídios, latrocínios, roubos, torturas, corrupções,
extorsões, lesões corporais...
Precisamos, além de leis mais rígidas e menos burocráticas, da união de todos os segmentos da
sociedade e, em especial, do poder público para formarmos uma Polícia verdadeiramente forte trabalhando sempre
em interatividade com a população para, enfim, combatermos a marginalidade com mais presença, combate este
que deve ter um maior investimento em ações preventivas para não sobrecarregar as ações repressivas como, de
fato vem ocorrendo no nosso país.
Assim teremos uma força satisfeita, trabalhando todos como verdadeiros parceiros contra o crime, em
busca do ideal comum de uma segurança pública mais adequada e constante que a sofrida população brasileira
bem merece.
Autor: Archimedes Marques (delegado de Policia no Estado de Sergipe. Pós-Graduado em Gestão
Estratégica de Segurança Pública pela UFS) – archimedesmarques@infonet.com.br
Fonte: www.infonet.com.br
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01) O texto evidencia a necessidade de:
A) mudanças estruturais no setor investigativo da polícia.
B) reforço dos princípios éticos que devem conduzir o
policial militar a uma melhor prestação de serviço à
sociedade.
C) contenção do abuso de violência que permeia, não
raro, a ação militar, através de treinamento e punição.
D) que haja a conscientização da sociedade de que todos
são responsáveis pela Segurança Pública.
02) Está contida no texto uma:
A) informação publicitária.
B) interpretação de teses científicas.
C) exposição de fatos.
D) narrativa que envolve personagens.
03) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em:
A)

“bem” (L.25) está usado no sentido de “essencial”.
(L.25)

B) a substituição de “como” (L.43) por “conforme”
preserva a relação estabelecida anteriormente.
C) “se” (L.2), em “nota-se”, indica reflexibilidade.
D) “por isso” (L.20) expressa, nesse caso, modo.
04) Leia os itens abaixo:
I - “...a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção
possível e até impossível,” (L.17)
II – “entretanto, pouco ou nada faz para ajudá-la.”. (L.17/18).
Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma
ideia de:
A) Adição.
B) Ressalva.
C) Conclusão.
D) Explicação.
05) A alternativa em que o vocábulo “a” expressa a ideia de
inteiro é:
A) “...toda a sociedade” (L.11).
B) “...a ordenação da potencialidade da sociedade” (L.13).
C) “...a regular as interações sociais” (L.16).
D) “...A Polícia, é antes de tudo, a guardiã das Leis Penais”
(L.25/26).
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS – CÓD. 148

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

06) Sobre os elementos linguísticos que compõem o texto,
é CORRETO o que se afirma em:
A) “ainda” (L.6) expressa aproximação.
B) “sozinho” (L.2) pertence à mesma classe gramatical de
“só” (L.12).
C) “antes de tudo” (L.25) pode ser substituído por
“primordialmente” sem acarretar prejuízo de sentido
para a frase.
D) “mais” (L.40), modifica “leis”, expressando a ideia de
quantidade.
07) É CORRETO o que se afirma em:
A) “caos”, em “haveria o caos social absoluto” (L.26),
manterá a mesma função sintática se houver a troca do
verbo haver por existir.
B) “até”, em “até ganhar apoio da maioria populacional”
(L.28), e “até”, em “e até o impossível” (L.17), são
termos marcadores de limite.
C) “menos”, em “menos burocráticas” (L.38) indica
exclusão.
D) O “h”, em “humano” (L.12) não é uma consoante
brasileira.
08) A alternativa em que há correspondência de sentido
entre a forma verbal simples, destacada do texto, e a
composta, indicada à direita, é:
A) “atinge”, em “que atinge o povo” (L.10) – tem atingido.
B) “haveria” (L.26) – podia haver.
C) “precisa” (L.32) – estaria precisando.
D) “Precisamos” (L.38) – podemos precisar.
09) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a:
A) “haveria”, em “Sem a Polícia, haveria o caos social
absoluto” (L.26), expressa uma ação incerta no
passado.
B) “impotente” (L.2) é adjunto adnominal de “estatal”.
C) Na palavra “ordem” (L.25) não há ditongo.
D) A expressão “tão somente” (L.15/16) tem sentido de
exclusão.
10) Completa o sentido do verbo o termo transcrito em:
A) “em todos os lugares” (L.8).
B) “do povo” (L.33).
C) “nada” (L.18).
D) “das partes envolvidas” (L.20).
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11) Exerce a mesma função de “da cidadania” (L.25).
A) “da conscientização” (L.5).
B) “do povo” (L.33).
C) “da criminalidade” (L.10).
D) “das Leis Penais” (L.26).
12) Os grupos de letras encontrados na palavra “entre”
(L.21) são classificados como:
A) Apenas encontros consonantais.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas dígrafos.
D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
13) As palavras “país” (L.1) e “violência” (L.7) são
respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona.
B) Oxítona – paroxítona.
C) Paroxítona – paroxítona.
D) Oxítona – proparoxítona.
14) Passando a oração “O estudo das relações humanas
constitui uma verdadeira ciência” (L.19) para a voz
passiva, a expressão verbal correspondente ficará
sendo:
A) é constituída.
B) será constituída.
C) seria constituída.
D) era constituída.
15) No segundo parágrafo, o termo “recrudescimento”
(L.7) significa:
A) Distribuição.
B) Destruição.
C) Redução.
D) Agravamento.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS – CÓD. 148
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) Dos divisores naturais de 300, quantos são divisíveis
por 3 e por 5 ao mesmo tempo?

Cálculos

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
17) A tabela mostra as notas de quatro alunos em três
provas de matemática:
Pedro
Mateus
João
Tiago

1ª PROVA
7,0
5,3
7,0
10,0

2ª PROVA
8,5
3,2
7,0
3,5

3ª PROVA
9,0
10,0
7,5
8,5

Qual aluno obteve a melhor nota acumulada nas três provas?
A) Pedro.
B) Matheus.
C) João.
D) Tiago.
18) Um número natural é divisível por 3 sempre que:
A) Os dois últimos algarismos formam um número
divisível por 3.
B) É impar.
C) A soma de seus algarismos forma um número divisível
por 3.
D) É par.
19) Para encher um quarto de uma piscina são necessários
20.000 litros de água. A capacidade total da piscina em
litros é:
A) 5.000
B) 10.000
C) 40.000
D) 80.000
20) A soma de três números é 5.438. Dois desses números
são 1.831 e 2.439. Qual a outra parcela da soma em
questão?
A) 608
B) 1.168
C) 2.168
D) 4.270
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS – CÓD. 148
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, lei
9.503/1997, é considerada infração gravíssima:
A) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias.
B) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis
à segurança.
C) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou
veículos, água ou detritos.
D) Dirigir sem usar lentes corretoras de visão, aparelho
auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações
do veículo impostas por ocasião da concessão ou da
renovação da licença para conduzir.
22) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de trinta dias tem como
multa administrativa:
A) Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e
retenção do veículo até a apresentação de condutor
habilitado.
B) Retenção do veículo até o saneamento da
irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.
C) Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por
12 (doze) meses.
D) Multa (duas vezes).
23) Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a
pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e
divisores de pista de rolamento e marcas de
canalização é infração de trânsito:
A)
B)
C)
D)

grave.
leve.
gravíssima.
média.

24) Assinale a alternativa que apresenta uma infração grave:
A) Transitar com o veículo danificando a via, suas
instalações e equipamentos.
B) Conduzir o veículo com a cor ou característica
alterada.
C) Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou
que produza sons e ruído que perturbem o sossego
público, em desacordo com normas fixadas pelo
CONTRAN.
D) Usar buzina em locais e horários proibidos pela
sinalização.
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS – CÓD. 148

QUESTÕES DE 21 A 50
25) Indique a alternativa INCORRETA.
Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E,
obedecida a seguinte gradação:
A) Categoria E - condutor de combinação de veículos em
que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C
ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque,
trailer ou articulada tenha 4.000 kg (quatro mil
quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja
lotação exceda a 8 (oito) lugares.
B) Categoria D - condutor de veículo motorizado
utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação
exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
C) Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas
ou três rodas, com ou sem carro lateral;
D) Categoria B - condutor de veículo motorizado, não
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não
exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja
lotação não exceda a oito lugares, excluído o do
motorista;
26) Os exames de habilitação, exceto os de direção
veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas
ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo
com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. A
respeito disso, indique a opção verdadeira.
A) A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor no término de um ano, desde que o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza
grave ou média ou seja reincidente em infração leve.
B) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN não
poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que
apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças
Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil,
respectivamente, da prestação do exame de aptidão
física e mental.
C) A

formação

de

condutores

deverá

incluir,

obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de
conceitos básicos de proteção ao meio ambiente
relacionados com o trânsito.
D) Ao candidato aprovado será conferida Permissão para
Dirigir, com validade de seis meses.
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27) Acerca do procedimento de habilitação dos
condutores, indique a única alternativa INCORRETA.

30) Em relação às normas gerais de circulação e conduta
no trânsito, marque a alternativa INCORRETA.

A) No caso de reprovação no exame escrito sobre
legislação de trânsito ou de direção veicular, o
candidato só poderá repetir o exame depois de
decorridos quinze dias da divulgação do resultado.

A) Nas interseções e suas proximidades, o condutor
poderá efetuar ultrapassagem, desde que com
segurança.

B) Os condutores das categorias C, D e E deverão
submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação
e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
C) Os exames de habilitação, inclusive os de direção
veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas
ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo
com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
D) A identificação da Carteira Nacional de Habilitação
expedida e a da autoridade expedidora serão
registradas no RENACH.
28) São documentos de habilitação a:
A) A Carteira Nacional de Habilitação e o CRV.
B) A Permissão para Dirigir e o CRV.
C) A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para
Dirigir.
D) O CRV e a Carteira Nacional de Habilitação.
29) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, todo
condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
I. Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de
trânsito de origem, acionando a luz indicadora de
direção do veículo ou fazendo gesto convencional de
braço, adotando os cuidados necessários para não pôr
em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que
ultrapassou.
II. Indicar com antecedência a manobra pretendida,
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou
por meio de gesto convencional de braço;
III. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa,
de tal forma que deixe livre uma distância lateral de
segurança;

B) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias
públicas, o condutor deverá verificar a existência e as
boas condições de funcionamento dos equipamentos
de uso obrigatório, bem como assegurar-se da
existência de combustível suficiente para chegar ao
local de destino.
C) 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.
D) O condutor que for ingressar numa via, procedente de
um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos
veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
31) O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes
determinações, dentre outras existentes, EXCETO:
A) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou
cerração.
B) 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 mesmo sentido.
C) Durante a noite, em circulação, o condutor manterá
acesa a luz de placa.
D) O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de
posição quando o veículo estiver parado para fins de
embarque ou desembarque de passageiros e carga ou
descarga de mercadorias.
32) Sempre que for necessária a imobilização temporária
de um veículo no leito viário, em situação de
emergência, deverá ser providenciada a imediata
sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo:

É verdadeiro o que se informa em:

A) CIRETRAN.

A) I.

B) DETRAN.

B) I, II e III.
C) II e III.
D) I e III.
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS – CÓD. 148

C) CONTRAN.
D) DENATRAN.
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33) Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no
sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de
rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio),
admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Sobre
esse assunto, analise as assertivas a seguir:
I.

Nas vias providas de acostamento, os veículos parados,
estacionados ou em operação de carga ou descarga
deverão estar situados fora da pista de rolamento.

II.

O estacionamento dos veículos sem abandono do

36) A velocidade máxima permitida para a via será indicada
por meio de sinalização, obedecidas suas características
técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas
rodovias
de
pista
simples
será
de
___________________________ para automóveis,
camionetas e motocicletas.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
A) 90 km/h (noventa quilômetros por hora).
B) 100 km/h (cem quilômetros por hora).

condutor poderá ser feito somente nos locais previstos

C) 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora).

no Código de Trânsito Brasileiro ou naqueles

D) 120 km/h (cento e vinte quilômetros por hora).

regulamentados por sinalização específica.
III.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

O estacionamento dos veículos motorizados de duas
rodas será feito em posição perpendicular à guia da
calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver
sinalização que determine outra condição.

Quais itens está(ão) CORRETO(S)?
A) II.
B) I e III.
C) I e II.
D) I, II e III.
34) Em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro,
NÃO é considerada um via urbana:
A) via transversal longitudinal.
B) via local.
C) via arterial.
D) via coletora.
35) As rodovias e estradas, segundo o art. 60, inciso II,
alíneas “a” e “”b do Código de Trânsito Brasileiro, são
consideradas vias:
A) transversais.

37) Marque a opção CORRETA sobre a Pá Carregadeira.
A) Pode ser utilizada também para cortes de material,
podendo ter, dependendo da situação, sua produção
bem próxima à escavadeira.
B) É muito utilizada também em atividades de
terraplenagem para carregar pequenos cortes de
terreno quando o trator de esteira não está disponível
na obra.
C) Este equipamento é responsável pelo carregamento do
estoque até o pátio de armazenagem, ou seja, é
utilizado para transporte e manuseio de materiais.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
38) A respeito das máquinas pesadas, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A mini pá carregadeira é utilizada para transportar
diversos materiais e agregados.
B) A retroescavadeira pode ser descrita como a união de
dois equipamentos: a pá carregadeira e a escavadeira.
C) O trator de esteira consegue empurrar grandes
quantidades de material e pode ser utilizado para
tracionar outros equipamentos como o moto-scraper.
D) A escavadeira hidráulica é utilizada para escavação,
sendo adaptada para trabalhar em materiais apenas de
primeira

categoria.

Atua

no

carregamento

de

B) urbanas.

caminhões e é muito utilizada também para obras de

C) longitudinais.

drenagem de grande porte, nas quais as manilhas

D) rurais.

devem ser implantadas para drenagem pluvial.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS – CÓD. 148

Página | 9

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)

39) Os motores de combustão interna:
A) Aproveitam o vapor da água como fonte de energia
secundária. A primária vem do calor necessário ao
aquecimento da água e consequente produção do
vapor.
B) Nesses motores, o combustível é pulverizado sob
grandes pressões dentro da câmara de combustão,
onde entra em ignição ao ficar em contato com o ar
comprimido que atingiu elevada temperatura.
C) São aqueles que utilizam a combustão rápida ou gradual
de um combustível como processo de produção de
energia mecânica.
D) Nesses motores, a mistura (ar + combustível) é,
moderadamente, levada à compressão e é inflamada
por uma faísca elétrica, de uma forma rápida ou
explosiva.
40) Os Motores de combustão externa se subdividem em:
A) Máquinas a vapor e Turbinas a vapor.
C) Turbinas a gás.

O texto acima se refere ao conceito de:
A)
B)
C)
D)

Ejetor.
Lâmina.
Caçamba.
Rodas.

44) É o equipamento capaz de executar a escavação do
material, recolhê-lo em uma caçamba, efetuar o
transporte desse material ao local conveniente e
promover a sua descarga:
A)
B)
C)
D)

Tratores com lâmina frontal.
Equipamento Escavador Transportador.
Cilindros.
Trator com lâmina ajustável.

I. Pá carregadeira.
II. Rolo compactador vibratório.
III. Mini Retroescavadeira.

D) Motores a reação.
41) Os rolos de pneus são equipamentos de compactação
que apresentam uma grande versatilidade de aplicações,
como:
compactações de aterros.
bases de estadas.
bases de aeroportos.
alisamento de misturas betuminosas aplicadas à quente
ou à frio.

A quantidade de itens CORRETOS é:
A) 4.
B) 2.
C) 1.
D) 3.
42) NÃO é considerada
motoniveladora:

43) É o recipiente de recebimento e depósito do material
escavado, composto pelo fundo e lados construídos em
chapas de aço, podendo, através de comandos dados
pelo operador, ser levantada ou abaixada e para o
transporte do material e sua descarga ficar levantada.

45) São exemplos de máquinas pesadas, dentre outros:

B) Motores a explosão.

I.
II.
III.
IV.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

uma

parte

principal

A) Rodas motrizes.
B) Eixo dianteiro arcado e oscilante.
C) Rodas dianteiras inclináveis.
D) Rasa.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS – CÓD. 148

da

É verdadeiro o que se informa em:
A)
B)
C)
D)

II e III.
I e II.
I, II e III.
I.

46) Em relação aos danos típicos que podem ser
ocasionados nas correias, assinale a opção ERRADA.
A) As correias, inevitavelmente, sofrem esforços durante
todo o tempo em que estiverem operando, pois estão
sujeitas às forças de atrito e de tração. As forças de
tração geram calor e desgaste, e as forças de atrito
produzem alongamentos que vão lasseando-as. Além
desses dois fatores, as correias estão sujeitas às
condições do meio ambiente como umidade, poeira,
resíduos e substâncias químicas, que podem agredi-las.
B) As rachaduras reduzem a tensão das correias e,
consequentemente, a sua eficiência.
C) Outro dano típico sofrido pelas correias é sua
fragilização. As causas da fragilização de uma correia
são múltiplas, porém o excesso de calor é uma das
principais.
D) Um outro dano que as correias podem apresentar são
os desgastes de suas paredes laterais. Esses desgastes
indicam derrapagens constantes, e os motivos podem
ser sujeira excessiva, polias com canais irregulares ou
falta de tensão nas correias.
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47) A operação de máquinas pesadas exige do condutor
muita habilidade e responsabilidade. Essas máquinas de
grande porte são fundamentais no desenvolvimento,
entretanto pessoas sem qualificação e que têm o
interesse em operar essas poderosas máquinas, devem

49) São vantagens das transmissões com correias em “V”:
I.

Alta resistência à tração e flexão - Apresentam longa
durabilidade e permitem trabalhos ininterruptos.

II.

Limpeza - Não necessitando de lubrificantes, como
acontece

se capacitar para se tornarem um bom profissional. A

nas

transmissões

de

engrenagens

ou

correntes, as correias em “V” proporcionam às

respeito disso, marque a opção INCORRETA.

instalações e máquinas o máximo de limpeza.

A) São máquinas pesadas apenas as seguintes: Guindastes,
Gruas,
Tratores,
Pás-carregadeiras
e
Retroescavadeiras, Empilhadeiras e Motoniveladora.
B) Para a operação das máquinas utilizadas na área de
construção civil, é importante que este profissional
possa transportar cargas com toda a segurança e possa
realizar uma manutenção de todos os seus
equipamentos.
C) Muitas funções das máquinas pesadas contribuem de
forma significativa em construções, aterramento e
serviços em geral.
D) Muitas máquinas são verdadeiras armas quando não
existe um condutor habilitado. É importante seguir
todas as normas de segurança, pois qualquer descuido
pode ser fatal para o próprio operador como para as
pessoas ao redor.

III.

Não patinam facilmente - Por sua forma trapezoidal, as
correias em “V” aderem perfeitamente às paredes
inclinadas

das

polias

e

asseguram

velocidades

constantes, dispensando o uso de pastas adesivas, que
sujam as máquinas e o piso.
IV.

Instalação fácil - As correias em “V” oferecem maior
facilidade de instalação que as correias comuns,
podendo trabalhar sobre polias de aros planos, quando
a relação de transmissão for igual ou superior a 1:3.

É verdadeiro o que se afirma em:
A) II, III e IV.
B) I, II, III e IV.
C) I, II e III.

48) É atribuição do Operador de Máquinas Pesadas:

D) I, III e IV.

A) Manter registro semanal das correções dos trabalhos
50) Em

realizados pelos alunos.

uma

obra

de

terraplenagem,

a

B) Exercer as atividades de fiscalização, prevenção,

____________________ é o equipamento utilizado

apreensão, recolhimento e controle de animais que

para acabamentos finos. Possui uma precisão de menos

estejam soltos nas ruas, estradas e vias públicas,

de um centímetro em que sua lâmina define o greide da

causando sujeira, provocando acidentes e doenças.

pista. Para obras de terraplanagem de pequeno e médio

C) Compreende o conjunto de atividades que se destinam

porte, quando não se tem um trator de esteira,

a exercer a vigilância dos prédios públicos e canteiros

também é utilizada para espalhar materiais que são

de

despejados na pista por um caminhão basculante e

obras,

percorrendo

e

inspecionando

suas

dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada de

cortar o terreno natural.

pessoas estranhas e outras anormalidades; bem como

Indique a alternativa que preenche corretamente a lacuna

executar a ronda noturna das dependências, verificando

acima.

se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso
estão

fechados

corretamente

e

constando

irregularidades.
D) Operar equipamentos de escavação e carregamento de
terra e similares.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS – CÓD. 148

A) Mini Retroescavadeira.
B) Pá carregadeira.
C) Moto niveladora.
D) Rolo compactador vibratório.
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