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CARGO:OPERADOR DE MÁQUINA – COD: I-12  
Instruções

INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. 
Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva 
identificação de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar 
ou permanecer com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de arma e 
esteja de posse da mesma, deverá entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas.

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

04 - A duração da prova é de 03(TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e 
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO).

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista. Ao sair da sala no término da prova, o 
candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

06 - O Caderno de Questões consta de 30 (TRINTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente e 
marque apenas uma alternativa.

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul 
ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada.

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer 
defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste 
sentido. Inclusive, o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente 
identificado no Caderno de Questões na parte superior da folha.

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, 
única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.

11 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização 
expressa da Polis Consultoria.  Em nenhuma hipótese a Polis Consultoria informará o resultado por telefone.

12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato.

13 - Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do concurso, consulte o nosso site pelo 

endereço eletrônico: www.polisconcursos.com.br

BOA SORTE / BOA PROVA
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1. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro: O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela 
verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo _____________  . Qual a alternativa que completa corretamente a 
frase.

a) CENTRAN b) CONTRAN c) DETRAN d) CENTRADIFE e) BIPETRAN

2. A placa de sinalização em destaque                           indica:

a) Proibido trânsito de veículos de tração animal
b) Proibido trânsito de veículos automotores
c) Proibido estacionar
d) Proibido trânsito de máquinas agrícolas
e) Proibido trânsito de ônibus

3. A placa de advertência é composta por características especificas, são elas:

a) Circular,fundo branco, tarja vermelha, orla vermelha, símbolo preto e letras pretas
b) Retangular, com lado maior na horizontal, fundo azul, orla interna branca, orla externa azul, tarja, seta e legendas brancas.
c) Fundo azul, quadro interno branco, seta e legenda branca e pictograma preto
d) Fundo azul, quadro interno branco, seta branca, legenda branca e símbolo preto
e) Quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical, com fundo amarelo, orla interna preta, orla externa 
amarela, símbolo e /ou legenda pretos.

4. Ao ver a referida placa de sinalização,                           o condutor do veículo entederá:

a) Passagem de nível com barreira
b) Cruz de Santo André
c) Cruzamento de vias

d) Passagem de nível sem barreira
e) Mão dupla adiante

5. O veículo somente será considerado licenciado quando:

a) Estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
b) Não estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
c) Não estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais,  não vinculados ao 
veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
d) Estando quitados os débitos relativos a tributos, independente de encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 
ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
e) Estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, sendo 
obrigatório a responsabilidade pelas infrações cometidas.

6. Quantas velas,  que provocam centelha,  são necessárias para realizar a combustão em um motor a diesel:

a) Duas velas b) Cinco velas c) Oito velas d) Nenhuma e) Seis velas 

7. Quando um motor a diesel está frio, o processo de compressão pode não ser capaz de elevar a temperatura do ar o 
suficiente para inflamar o combustível, por isso é necessário que o motor use um tipo de vela espacial, essa vela é conhecida 
por:

a) Vela de centelha
b) Vela de Parafina

c) Vela de Incandescência
d) Vela de néon

e) Vela de carvão

8. O porte de certificado de licenciamento anual é:

a) Facultativo
b) Obrigatório
c) Não é obrigatório

d) Obrigatório apenas aos carros a diesel
e) Obrigatório apenas a carros de pequeno porte

9. Segundo as normas de segurança, alguns cuidados são importante na hora de usar a máquina pesada, entre eles estão os 
preparativos para o acionamento da mesma, são eles:

a) Entrar no trator pelo lado direito, dar partida, colocar todos os controles de marcha e alavancas do hidráulico no ponto 
neutro, ter sempre alguém e ou obstáculos por perto em caso de descontrole da máquina.
b) Entrar no trator pelo lado esquerdo, dar partida, colocar todos os controles de marcha e alavancas do hidráulico no ponto 
neutro e ajustar o assento, 
c) Entrar no trator pelo lado direito, Antes de dar partida, colocar todos os controles de marcha e alavancas do hidráulico 
engatados, ajustar o assento, dar partida antes de testar os controles.
d) Entrar no trator pelo lado esquerdo, antes de dar partida, colocar todos os controles de marcha e alavancas do hidráulico 
no ponto neutro, ajustar o assento, vê se não há pessoas ou obstáculos próximos.
e) Entrar no trator pelo lado direito, dar partida, colocar marchas e alavancas do hidáulico em ponto de saída e assegurar de 
que tenha alguém na frente do trator verificando o bom funcionamento do motor. 
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10. Em caso de choque ou tombamento, o condutor da máquina deve:

a) Manter o motor ligado e em alta rotação a fim de tentar retira-lo do local do acidente.
b) Desligue imediatamente o motor pois, do contrário, poderá haver início de incêndio.
c) Desligar o motor apenas se começar um incêndio.
d) Em nenhuma hipótese será necessário desligar o motor
e) Nenhuma das alternativas

11. Ao trabalhar em terrenos com declives, seguindo as normas de segurança, o tratorista deverá:

a) Efetuar mudança de marcha com trator em movimento.
b) Descer declives com o pedal da embreagem pressionado ou com o câmbio em ponto morto.
c) Nas descidas, usar sempre a mesma marcha que seria usada para vencer o aclive.
d) Não calce nem freie o trator, e retire as chaves da ignição quando estiver parado, tanto em descidas como em subidas.
e) Trabalhar sempre próximo a barrancos ou valas profundas.

12. Ao deparar-se com a placa                        o motorista deverá entender como:

a) Borracharia
b) Alfândega
c) Uso obrigatório de corrente
d) Uso obrigatório de pneu radial
e) Circulação exclusiva de carros

13. Qual a principal função da trava de segurança encontrada nas hastes dos cilindros hidráulicos.

a) Controlar o fluxo de líquido lubrificante que alterna a dosagem.
b) Bloquear a passagem de ar
c) Permitir que haja maior conforto, no impacto dos pneus.
d) Proteger sensivelmente os reparos dos cilindros contra danos e também sua haste.
e) Proteger apenas a haste, uma vez que é apenas ela que recebe todo impacto que vai para o cilindro.

14. A pressão ideal para os pneus de trator agrícola de 6 e 10 lonas, e que tenham o mesmo tamanho 18.4 / 15-34 , são:

a) 6 = 16 e 10 = 26 b) 6 = 18 e 10 = 36 c) 6 = 20 e 10 = 30 d) 6 = 16 e 10 = 32 e) 6 = 15 e 10 = 30

15. A frase que melhor representa a referida placa         é:

a) Curva acentuada a esquerda
b) Curva acentuada a direita
c) Vire à esquerda
d) Vire à direita
e) Sentido obrigatório

Texto I

O lenhador e a Morte

Um velho lenhador, cansado pelos anos e do fardo que carregava, regressando ao lar caminhava tropegamente, 
queixando-se da sorte que nunca o favorecera. Exausto, sob o peso que lhe magoava as costas, deitou o fardo ao chão e 
sentou-se ao lado, passando a analisar o longo percurso dos anos vividos. 

Que felicidades tivera neste mundo? Existia por ventura alguém mais indigente do que ele? Escasso era o pão e nem 
sempre o tinha; descanso algum jamais desfrutara; além disso, impostos, constrição, mulher e filhos para sustentar, os 
credores e mil outras atribulações além do trabalho insano. Esse era o quadro desolador de sua pobre existência; e não via 
diante de si a réstea luminosa da esperança.

 Amargurado, abatido ante a própria impotência, num assomo de desespero chamou pela morte para que o livrasse de 
tão cruel angústia. 

Sem demora a Morte se lhe apresenta e pergunta: 
_ Aqui estou; que me queres tu?
O lenhador pensou e disse:
_ Apenas um pequeno esforço: põe-me este feixe no dorso.

Fábulas de Esopo

16. Sobre o texto é correto afirmar:

a) O lenhador se sentia abençoado por suas vitórias.
b) O lenhador não estava satisfeito com a morte.
c) O lenhador desejou a morte por alguns instantes.

d) A morte desistiu de levar o lenhador
e) A morte decidiu vir buscar o lenhador para tirá-lo da angústia.
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17. O provérbio que melhor expressa a lição do texto é:

a) Antes só do que mal acompanhado
b) Antes sofrer do que morrer
c) Cada um sabe onde o sapato aperta

d) Pela boca morre o peixe
e) Nem tudo que reluz é ouro

18. “_ Apenas um pequeno esforço: põe-me este feixe no dorso” Colocar o feixe no dorso é o mesmo que:

a) colocar o feixe no ombro
b) colocar o feixe nas mãos
c) colocar o feixe nas costas

d) colocar o feixe no chão
e) colocar o feixe na cabeça

19. No final do texto, percebe-se que o lenhador:

a) Tentou enganar a morte
b) Desistiu de viver diante da sua tristeza
c) Continuou pedindo para morrer

d) Ficou assustado com a morte
e) Disfarçou e pediu outra coisa à morte

20. As palavras que possuem três sílabas são:

a) mundo – chão
b) aqui – algum

c) tinha – caminho
d) lenhador – passando

e) assomo – chamou

21.  Eu, meu primo e minha irmã, colecionamos figurinhas. Eu tenho 1320 figurinhas , já meu primo tem metade do que eu 
tenho. Minha irmã tem o triplo das figurinhas do meu primo. Quantas figurinhas minha irmã tem?

a) 1820 b) 1690 c) 1940 d) 1980 e) 1660 

22.  Em uma divisão de números naturais, o resto da divisão é igual a 8 e é o maior possível. Qual é o dividendo, sabendo-se 
que o quociente é 6?

a) 58 b) 62 c) 61 d) 80 e) 72

23. Uma moto faz , em média, 35,5 quilômetros com um litro de gasolina. Quantos quilômetros essa moto terá rodado, em 
média, após ter consumido 6 litros de gasolina?

a) 213 Km b) 180 Km c) 315 Km d) 525 Km e) 255 Km 

24.  Na tabela abaixo refere-se ao pedido de reposição do material para escritório:
- A despesa total da reposição do escritório é:

a) R$ 298,00
b) R$ 328,65
c) R$ 267,86
d) R$ 338,65
e) R$ 257,86

25. Um pedreiro pretende construir um muro de 50 metros de comprimento. Nas suas anotações já foi executado 7/10 do muro, 
quanto falta em metros ser construído?

a) 35 metros b) 32 metros c) 22 metros d) 18 metros e) 15 metros

26. A terra é um planeta do sistema solar, cuja ordem de afastamento do sol e o seu diâmetro correspondem a:

a) Segundo em ordem de afastamento e o quarto em diâmetro 
b) Terceiro em ordem de afastamento e o quinto em diâmetro
c) Quarto em ordem de afastamento e o sexto em diâmetro
d) Quinto em ordem de afastamento e o terceiro em diâmetro
e) Quarto em ordem de afastamento e o quarto em diâmetro

27. Os círculos imaginários que cortam a terra em dois sentidos, leste-oeste e norte-sul, são chamados de:

a) Hemisfério Norte e Hemisfério Sul
b) Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico
c) Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico
d) Latitude e Longitude
e) Parelelos e Meridianos

28. Em relação a sua localização geográfica, o município de Pesqueira está inserido na mesorregião agreste, mais 
precisamente na microrregião do:

a)    Vale do Acaraú
b) Agreste Meridional
c) Vale do Ipanema
d) Vale do Ipojuca
e) Agreste Setentrional

Quant. Produto Preço Unitário Valor
25 Lápis 0,46 11,50
18 Borracha 0,35 -------
32 Pasta-fichário 6,50 -------
10 Disquete 1,00 10,00
7 Grampeador 4,58 -------
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29. A História do município de Pesqueira começa com a fundação de uma missão da congregação do oratório pelo padre João 
Duarte do Sacramento. Tal missão fora fundada junto à tribo Cariri de nome Xucuru, que habitava a serra do Ororubá. O local 
que depois veio a se tornar Cimbres e fora elevada à categoria de vila em 1762, inicialmente foi batizado pelo padre com o 
topônimo de:

a) Vila de Santa Águeda
b) Poço Pesqueiro
c) Pesqueira
d) Sant’Águeda de Pesqueira
e) Monte Alegre

30. Na crença religiosa do povo Xucuru, Tupã e Tamain são deuses que acompanham e protegem os Xucuru, e que significam 
respectivamente:

a) Homem e Mulher
b) Sol e Lua
c) Terra e Água
d) Fogo e Vento
e) Guerra e Paz  







