
Operador Máquinas II Página 1 

OPERADOR DE MÁQUINAS II 
 

1. Assinale a alternativa em que a palavra está escrita 

incorretamente: 
a) Endereço. 
b) Picina. 
c) Excelente. 
d) Próximo. 

 

2. O coletivo de estrelas é: 

a) Constelação. 
b) Enxame. 
c) Cordilheira. 
d) Congregação. 

 

3. Na oração abaixo o verbo classifica-se como: 
A macarronada está deliciosa. 
a) Verbo transitivo direto. 
b) Verbo transitivo indireto. 
c) Verbo de ligação. 
d) Verbo intransitivo. 

 

4. O sinônimo da palavra escasso é: 

a) Limitado. 
b) Feliz. 
c) Abundante. 
d) Desagradável. 

 

5. Há um substantivo próprio, um concreto e um abstrato, 

respectivamente, em qual das alternativas abaixo? 
a) Paixão, luvas, cidade. 
b) José, grampeador, raiva. 
c) Luís, Paulo, Renata. 
d) Rio de Janeiro, sinceridade, chuva. 

 

6. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é de autoria de: 
a) Machado de Assis. 
b) Lima Barreto. 
c) Cecília Meireles. 
d) Mário de Andrade. 

 

7. Preencha as lacunas com as devidas concordâncias 

nominais, respectivamente, e assinale a alternativa correta: 
A janela estava ____ aberta, então Rafa pegou uma 
dúzia e ____ de laranjas. 
a) Meio, meia. 
b) Meio, meio. 
c) Meia, meia. 
d) Meia, meio. 

 

8. Os pronomes sublinhados na oração abaixo se classificam, 

respectivamente: 
Eu e ele vamos passear com Vossa Alteza.  
a) Pronome pessoal reto, pronome pessoal reto e 

pronome de tratamento. 
b) Pronome pessoal oblíquo, pronome pessoal oblíquo e 

pronome indefinido. 
c) Pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo e 

pronome demonstrativo. 
d) Pronome pessoal reto, pronome indefinido e pronome 

de tratamento. 
 

9. A correta classificação da conjunção na oração abaixo é:  
Ele caminhou e andou de bicicleta. 
a) Concessiva. 
b) Aditiva.  
c) Alternativa. 
d) Adversativa. 

 

10. Na oração abaixo o sujeito é: 
Vavá e Tânia comeram todos os pastéis. 
a) Simples. 
b) Composto. 
c) Oculto. 
d) Indeterminado. 

 

11. Em uma pequena cidade constatou-se que, de cada 8 

crianças, duas possuem olhos verdes.  Sabendo-se que há 
na cidadezinha 320 crianças, quantas crianças não possuem 
olhos verdes? 
a) 240. 
b) 360. 
c) 180. 
d) 260. 

 

12. Uma televisão custa, à vista R$ 600,00. Se pago à prazo, 
em 24 parcelas mensais iguais, são cobrados juros simples 
de 2,5% ao mês, sobre o preço à vista. Assim, seu preço a 
prazo é de: 
a) R$ 790,00. 
b) R$ 960,00. 
c) R$ 836,00. 
d) R$ 1.100,00. 

 

13. Uma indústria metalúrgica produz chapas de uma liga 

metálica. A chapa de 3 m de comprimento por 0,7 m de 
largura e 4 mm de espessura tem 84 hg de massa. Quantos 
quilos tem a peça, feita com a mesma liga, de 2,4 m de 
comprimento por 1,8 m de largura e 5 mm de espessura? 
a) 302 hg. 
b) 72 hg. 
c) 108 hg. 
d) 216 hg. 

 

14. Se o marceneiro leva, em média, 4 h e 20 min para fazer 

uma mesa, quanto tempo levará para fazer 15 mesas? 
a) 60 h e 12 min. 
b) 56 h e 30 min. 
c) 40 h. 
d) 65 h. 

 

15. Um reservatório contém álcool até 1 5  de sua capacidade 

total e necessita de 23 litros para atingir 7 12  da mesma. 

Qual é capacidade total desse reservatório? 
a) 40 ℓ. 
b) 70 ℓ. 
c) 60 ℓ. 
d) 50 ℓ. 

 

16. Assinale a alternativa correta: 

a) O Brasil só participou da Primeira Guerra Mundial. 
b) O Brasil só participou da Segunda Guerra Mundial. 
c) O Brasil participou das duas Grandes Guerras Mundiais. 
d) O Brasil não participou de nenhuma das duas Grandes 

Guerras Mundiais. 
 

17. MMDC tornou-se símbolo de um movimento histórico 
ocorrido no Brasil: 

a) O Golpe de 1.964. 
b) A Revolução de 1.930. 
c) A Revolução de 1.932. 
d) A Intentona Comunista. 

 

18. O Mato Grosso do Sul faz fronteira com quais países? 
a) Argentina e Uruguai. 
b) Chile e Peru. 
c) Venezuela e Colômbia. 
d) Paraguai e Bolívia. 

 

19. De quais países vieram os cinco grupos de imigrantes mais 

numerosos? 
a) Portugal, Itália, Espanha, Alemanha e Japão. 
b) Portugal, Itália, Espanha, Líbano e França. 
c) Portugal, Itália, Espanha, Holanda e Rússia. 
d) Portugal, Itália, Holanda, Arábia Saudita e China. 
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20. Felipe Massa, piloto da Ferrari, sofreu um acidente sábado, 

dia 25 de julho, ao participar do treino do Grande Prêmio de 
Fórmula 1. Este ocorreu em qual país? 
a) República Tcheca. 
b) Hungria. 
c) Ucrânia. 
d) Rússia. 

 

21. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, considera-se trânsito: 
a) A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 

isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de 
circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga. 

b) A circulação exclusiva de pessoas em vias públicas por 
meio de transportes terrestres movidos a eixo. 

c) Trafego ininterrupto, com geometria permitindo livre 
circulação das vias por pessoas, veículos e animais, 
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, 
possibilitando velocidades elevadas. 

d) Trafego interrompido, com geometria concentrada, não 
permitindo a livre circulação de veículos ou animais, 
conduzidos ou não, impossibilitando a obtenção de 

velocidades elevadas. 
 

22. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
a) Saliência ou lombada. 
b) Obras. 
c) Pista irregular. 
d) Passagem de nível sem barreira. 

 

23. Para conduzir veículo motorizado de duas ou três rodas, 

com ou sem carro lateral, o candidato deve habilitar-se em 
que categoria? 
a) Categoria D. 
b) Categoria A. 
c) Categoria E. 
d) Categoria B. 

 

24. O artigo 12 do Código Nacional de Trânsito ordena a criação 

de Câmaras Temáticas. Assinale a alternativa incorreta a 
respeito dessas Câmaras: 
a) Cada Câmara Temática é constituída por especialistas 

representantes de órgãos e entidades executivos da 
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos 
Municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema 
Nacional de Trânsito, além de especialistas 
representantes dos diversos seguimentos da sociedade 
relacionados com o trânsito, todos indicados segundo 
regimento específico pelo Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN e designados pelo ministro ou 
dirigente coordenado máximo do Sistema Nacional de 
Trânsito. 

b) Os coordenadores das Câmaras Temáticas serão eleitos 
a cada 4 (quatro) anos, em eleição universal, secreta, 
por voto popular. 

c) As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, são 
integrados por especialistas e têm como objetivo 
estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico 
sobre assuntos específicos. 

d) As Câmaras Temáticas são criadas pelo Conselho 
Nacional de Transito – CONTRAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Compete às Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações encaminhar aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos rodoviários 
informações sobre problemas observados nas 
autuações e apontados em recursos, e que se repitam 
sistematicamente. 

II. Compete às Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações solicitar aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito e executivos rodoviários informações 
complementares relativas aos recursos, objetivando 
uma melhor análise da situação recorrida. 

III. Compete às Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações administrar fundo de âmbito nacional 
destinado à segurança e à educação de trânsito. 

IV. Compete às Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações julgar os recursos interpostos pelos 
infratores. 
 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

26. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. 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 para chegar ao local de destino. 

II. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, 
se aproximarem de local não sinalizado, terá 
preferência de passagem, no caso de rotatória, aquele 
que irá entrar na rotatória. 

III. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-
se as exceções devidamente sinalizadas. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 

27. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 
 
 

 
 

a) Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. 
b) Somente permitido tráfego de ciclistas e pedestres. 
c) Proibido trânsito de veículos automotores. 
d) Ciclistas à direita, pedestres à esquerda. 

 

28. Assinale a alternativa que, segundo o Código de Trânsito 

Brasileiro, representa uma conduta incorreta na 
ultrapassagem: 
a) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem 

o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver 
circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a 
faixa da direita, sem acelerar a marcha. 

b) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão 
manter distância suficiente entre si para permitir que 
veículos que os ultrapassem possam se intercalar com 
segurança. 

c) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem 
o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver 
circulando pelas demais faixas que não a da esquerda, 
manter-se naquela na qual está circulando, sem 
acelerar a marcha. 

d) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem 
o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver 
circulando em via com duplo sentido de direção e pista 
única, deslocar-se para o acostamento, diminuindo a 
marcha. 
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29. A velocidade máxima nas vias urbanas de trânsito rápido, 

quando não exista sinalização regulamentadora é: 
a) 60 Km/h. 
b) 80 Km/h. 
c) 120 Km/h. 
d) 40 Km/h. 

 

30. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. As provas ou competições desportivas em via aberta à 

circulação não poderão ser realizadas sob nenhuma 
hipótese, nem mesmo com a permissão da autoridade 
de trânsito com circunscrição sobre a via. 

II. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade 
da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as 
condições operacionais de trânsito e da via. 

III. É obrigatório o uso do cinto de segurança para o 
condutor e passageiros em todas as vias do território 
nacional, salvo em situações regulamentadas pelo 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

a) Apenas I encontra-se incorreta. 
b) Apenas I e II encontram-se incorretas. 
c) Apenas II encontra-se incorreta. 
d) Apenas III encontra-se incorreta. 

 

31. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
 

a) Parar com freio de mão puxado. 
b) Pista escorregadia. 
c) Aclive acentuado. 
d) Saliência ou lombada. 

 

32. Uma infração grave é penalizada com a soma de quantos 

pontos no prontuário do condutor? 
a) 7. 
b) 9. 
c) 3. 
d) 5. 

 

33. Assinale a alternativa correta: 
a) Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre 

as faixas delimitadas para este fim terão prioridade de 
passagem, exceto nos locais com sinalização 
semafórica de controle de passagem, onde será dada 
preferência aos pedestres que não tenham concluído a 
travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo 
liberando a passagem de veículos. 

b) Os pedestres que estiverem atravessando qualquer via, 
mesmo que sobre as faixas delimitadas para este fim 
nunca terão prioridade de passagem, nem mesmo nos 
locais com sinalização semafórica de controle de 
passagem, nunca será dada preferência aos pedestres, 
mesmo quando o semáforo já estiver liberando a 
passagem para eles. 

c) Os pedestres, antes de atravessarem sobre as faixas 
delimitadas para este fim terão sempre que observar a 

presença de veículos cruzando a via, pois o tráfego de 
veículos não pode nunca ser interrompido pelo 
pedestre, mesmo quando o semáforo já estiver 
liberando a passagem para os pedestres. 

d) Os pedestres, antes de atravessarem sobre as faixas 
delimitadas para este fim terão sempre que observar a 
presença de veículos cruzando a via, pois é dever do 
pedestre se preocupar com patrimônio alheio, uma vez 
que nem todos os condutores têm a obrigação de 
conhecer a legislação de trânsito. 

 
 
 
 
 
 
 

34. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar 

com lotação de passageiros, com peso bruto total, ou com 
peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao 
fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade 
máxima de tração da unidade tratora. A afirmação acima 
encontra-se: 
a) Parcialmente correta, pois, uma vez que veículos 

possuam autorização para o transporte de pessoas, 
eles podem exceder tais limites sem preocupações. 

b) Parcialmente incorreta, pois o fabricante nunca fixa 
limites para a lotação de passageiros de um veículo. 

c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 

 

35. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são equipamentos 
obrigatórios dos veículos, entre outros a serem 
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN: 
a) Cinto de segurança, conforme regulamentação 

específica do CONTRAN, com exceção dos veículos 
destinados ao transporte de passageiros em percursos 
em que seja permitido viajar em pé. 

b) Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos 

automotores, segundo normas estabelecidas pelo 
CONTRAN. 

c) Dispositivo destinado ao controle de gases poluentes e 
de ruído, segundo normas estabelecidas pelo 
CONTRAN. 

d) Todas as alternativas acima correspondem a 
equipamentos obrigatórios dos veículos. 

 

36. Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo 
que esteja conduzindo é considerado infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

37. Analise as seguintes afirmações: 

I. Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de 
Habilitação vencida há mais de trinta dias é 
considerado infração leve. 

II. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 
substâncias é considerado infração grave. 

Sobre essas afirmações podemos dizer que: 
a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente a afirmação I está incorreta. 
d) Somente a afirmação II está incorreta. 

 

38. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é 

considerada uma infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Não é considerado infração. 

 

39. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a 
imposição, a arrecadação e a compensação das multas por 
infrações cometidas em unidade da Federação diferente da 
do licenciamento do veículo é competência: 
a) Dos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN. 
b) Do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 
c) Das Juntas Administrativas de Recursos e Infrações – 

JARI. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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40. Analise a afirmativa abaixo e assinale a alternativa correta: 

Parar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) 
de cinqüenta centímetros a um metro gera o mesmo 
tipo de infração que parar o veículo nas esquinas e a 
menos de cinco metros do bordo do alinhamento 
transversal. 
a) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as 

condutas geram infrações médias. 
b) A afirmação encontra-se incorreta, pois tratam-se de 

condutas que geram infrações leve e média, 
respectivamente. 

c) A afirmação encontra-se correta, pois ambas as 
condutas geram infrações gravíssimas. 

d) A afirmação encontra-se incorreta, pois tratam-se de 
condutas que geram infrações gravíssimas e grave, 
respectivamente. 

 

41. Dirigir em pista com água pode ocasionar um fenômeno 
onde o pneu perde aderência com o solo, o veículo flutua na 
água e o motorista perde todo o controle sobre ele. Como é 
chamado esse fenômeno? 
a) Aquaplanagem 
b) Escorregão. 

c) Penúmbra. 
d) Cerração. 
 

42. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. Evitar o uso de pneus recauchutados, carecas e lisos é 

uma ótima medida de segurança. 
II. É uma medida de segurança fazer o rodízio dos pneus 

de acordo com as recomendações do fabricante para 
que o desgaste seja feito por igual. 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas a assertiva II está correta. 
c) Ambas as assertivas estão corretas. 
d) Nenhuma assertiva está correta. 

 

43. Qual das alternativas abaixo representa uma atitude correta 

a ser tomada no caso de neblina? 
a) Não utilizar farol alto. 
b) Parar completamente o veículo. 
c) Fazer ultrapassagens até não conseguir visualizar 

nenhum veículo a sua frente. 
d) Andar colado no veículo da frente. 

 

44. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. É proibido transportar crianças com menos de 7 anos 
em motocicletas. 

II. Condutores de motocicletas não precisam seguir as 
normas impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Ambas estão corretas. 
d) Ambas estão incorretas. 

 

45. Segundo o 10º artigo do Código de Trânsito Brasileiro, o 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, com sede no 
Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo 
executivo de trânsito da União, tem, em sua composição os 
seguintes representantes, exceto: 
a) Do Ministério do Exército. 
b) Do Ministério da Educação e do Desporto. 
c) Do Ministério da Política. 
d) Do Ministério dos Transportes. 
 

46. Qual a finalidade das placas de regulamentação? 

a) Informar aos usuários das vias sobre as condições, 
proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. 

b) Informar aos usuários das vias para condições 
potencialmente perigosas, indicado sua natureza. 

c) Indicar aos usuários das vias os locais e tipos de 
serviços de que podem dispor ao longo da via. 

d) Indicar aos usuários das vias pontos de referência ou 
acessos a atrativos turísticos. 

 
 
 

47. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
 

a) Proibido estacionar. 
b) Dê a preferência. 
c) Alfândega. 
d) Estacionamento regulamentado. 
 

48. São elementos fundamentais da direção defensiva, exceto: 
a) Possuir um carro potente.  
b) Decisão. 
c) Considerar o risco. 
d) Agir no momento certo. 

 

49. São ações preventivas para o condutor do veículo 
automotor evitar atropelamentos, exceto: 
a) Respeitar os limites de velocidade. 
b) Obedecer sinais luminosos. 
c) Ter atenção especial nas paradas de ônibus. 
d) Aumentar a velocidade em locais com muito 

movimento de pedestres, para passar antes que eles 
consigam chegar na via. 

 

50. Qual a prioridade geral adotada pelos órgãos e entidades de 

trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito em 
suas ações? 
a) A livre e desimpedida fluidez de pessoas, veículos e 

animais. 
b) A defesa da vida. 
c) A boa qualidade e preservação de vias públicas. 
d) A repressão a atos contrários ao Código de Trânsito 

Brasileiro. 
 




