
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO-MG 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2009

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS

1

CADERNO DE PROVAS

1 – A prova terá a duração de duas horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito.
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul.
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese.
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito.
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção.
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.).
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas. 
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura.
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida meia hora do início das provas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 - A Lei Federal nº 9.503/97 considera-se trânsito a utilização 
das vias pelas seguintes espécies, exceto:

A) Pessoas.
B) Veículos. 
C) Animais.
D) Barcos.

02 - De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro são vias 
terrestres urbanas e rurais, exceto:

A) As avenidas.
B) Os logradouros.
C) As praias fechadas para circulação pública.
D) Os caminhos.

03 - O Código de Trânsito Brasileiro determina expressamente
que suas disposições são aplicáveis, exceto: 

A) Aos condutores dos veículos estrangeiros; aos proprietários dos 
veículos.
B) Aos condutores dos veículos nacionais; aos proprietários dos 
veículos. 
C) Àquele que detém a posse do veículo; às pessoas independente 
de expressa menção do Código.
D) Aos proprietários dos veículos; às pessoas no Código 
expressamente mencionadas.

04 - Entre as diversas atribuições apresentadas, marque a 
alternativa que não deverá ser observada pelos usuários das 
vias terrestres:

A) Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo 
para o trânsito de veículos.
B) Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo 
para o trânsito de pessoas ou de animais.
C) Causar danos a propriedades públicas.
D) Evitar obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso.
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05 - De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro são 
procedimentos a serem observados para os condutores de 
veículos, antes de colocar o veículo em circulação nas vias 
públicas, exceto:

A) Verificar a existência dos equipamentos de uso obrigatório.
B) Assegurar-se da existência de combustível suficiente para 
chegar ao local de destino.
C) Verificar as boas condições de funcionamento dos equipamentos 
de uso obrigatório.
D) Assegurar-se da existência de combustível suficiente para 
chegar ao Posto Policial mais próximo de seu local de saída, 
independente de seu local de destino.

06 - Analise o texto abaixo e marque a alternativa que completa 
corretamente os espaços em branco, de acordo com as normas 
do Código de Trânsito Brasileiro.

“O condutor deverá, ______________, ter domínio de seu -
_____________, dirigindo-o com atenção e cuidados 
_______________ à segurança do trânsito.”

A) A todo momento;    veículo;     indispensáveis.
B) A todo momento;    móvel;     dispensáveis.
C) Aleatoriamente;      veículo;     indispensáveis.
D) Aleatoriamente;      veículo;     dispensáveis.

07 - Marque a alternativa correta:
“O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá, dentre outras, às seguintes normas”.

A) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, inadmitindo-se 
as exceções devidamente sinalizadas.
B) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as 
exceções indevidamente sinalizadas.
C) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, proibindo-se as 
exceções devidamente sinalizadas.
D) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as 
exceções devidamente sinalizadas.
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8 - Assinale a opção que completa corretamente o texto abaixo, 
nos termos do Código de Trânsito Brasileiro:
“O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá, dentre outras, às seguintes normas: O condutor 
deverá guardar distância de ___________ lateral e ________ 
entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao 
bordo da ________, considerando-se, no momento, a 
____________ e as condições do local, da circulação, do 
veículo e as condições climáticas.”

A) velocidade;  circular;   rodovia;    distância.
B) velocidade;  rotatória;   rodovia;    segurança.
C) estabilidade;  circular;   via terrestre;    segurança.
D) segurança;  frontal;   pista;    velocidade.

9 - A operação de retirada do ar da tubulação do sistema de 
freio hidráulico de um veículo é chamada de:

A) Ajuste.
B) Aperto.
C) Sangria.
D) Pré-carga.

10 - O eletrólito da bateria deve ter o seu nível mantido através 
da adição de:

A) Óleo lubrificante.
B) Querosene.
C) Benzina.
D) Água destilada.
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