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OPERADOR DE MÁQUINAS I 
 

1. Assinale a alternativa em que a palavra está escrita 

incorretamente: 
a) Conciência. 
b) Piscina. 
c) Casamento. 
d) Cristalino. 
 

2. O coletivo de bois é: 

a) Matilha. 
b) Rebanho. 
c) Flora. 
d) Réstia. 
 

3. Na oração abaixo o verbo classifica-se como: 
Peço-lhe desculpas.  
a) Verbo transitivo indireto. 
b) Verbo transitivo direto. 
c) Verbo intransitivo. 
d) Verbo de ligação. 
 

4. O sinônimo da palavra contestar é: 

a) Retrucar. 
b) Aceitar. 
c) Sossegar. 
d) Felicitar. 
 

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

respectivamente, em qual das alternativas abaixo? 
a) São Paulo, Pedro, limão. 
b) Felicidade, Goiás, panela. 
c) Refrigerante, pudim, pimenta. 
d) Luz, leite, azedo. 

 

6. A obra Macunaíma é de autoria de: 
a) Mário de Andrade. 
b) Cecília Meireles. 
c) Raquel de Queiroz. 
d) Carlos Drummond de Andrade. 

 

7. Preencha a lacuna com a devida concordância nominal, 

respectivamente, e assinale a alternativa correta: 
Aninha comeu ____ geléia do que costumava, pois 
estava ____ gripada. 
a) Menas – meia. 
b) Menos – meia. 
c) Menos – meio. 
d) Menas – meio. 

 

8. O verbo encontra-se no futuro do pretérito do modo 

indicativo em: 
a) Ele seria mais feliz aqui. 
b) Eu serei desembargadora. 
c) Tito fora para a Espanha. 
d) Ângela foi ao parque. 

 

9. Os pronomes sublinhados na oração abaixo se classificam, 
respectivamente: 
Meus primos compraram alguns doces.  
a) Pronome possessivo, pronome demonstrativo. 
b) Pronome possessivo, pronome indefinido. 
c) Pronome pessoal reto, pronome demonstrativo. 
d) Pronome pessoal oblíquo, pronome indefinido. 

 

10. A correta classificação da conjunção na oração abaixo é:  

É frágil como um cristal. 
a) Adversativa. 
b) Aditiva.  
c) Alternativa. 
d) Comparativa. 

 
 
 
 
 
 

11. Uma caixa d’água tem as seguintes dimensões: 1,5 m de 

comprimento, 0,8 m de largura e 60 cm de altura. Calcule 
quantos decilitros de água há nessa caixa, sabendo que 
faltam 6 cm para que ela fique cheia. 
a) 6.480. 
b) 648. 
c) 528. 
d) 5.280. 

 

12. Netinho emprestou para seu amigo um capital de             

R$ 600,00, cobrando juros simples à taxa de 5 % ao mês. 
O amigo de Netinho, após 6 meses, pagou-lhe a dívida no 
valor de: 
a) R$ 180,00. 
b) R$ 680,00. 
c) R$ 780,00. 
d) R$ 880,00. 

 

13. Considere dois rolos de barbante, um com 192 m e outro 
com 300 m de comprimento. Pretende-se cortar todo o 
barbante dos dois rolos em pedaços de mesmo 
comprimento. O menor número de pedaços que poderá ser 
obtido é: 
a) 40. 
b) 42. 
c) 39. 
d) 41. 

 

14. Num concurso, 1
3  dos candidatos foram reprovados, 3

5  

foram aprovados e 420 candidatos desistiram. O número de 
candidatos inscritos no concurso foi: 
a) 1.600. 
b) 7.200. 
c) 4.800. 
d) 6.300. 

 

15. Somando o quádruplo de um número ao seu inverso 
multiplicativo obtemos 5. Qual é o número? 

a) 1
3 , 3. 

b) 1
4  , 1. 

c) 1
2 , 2. 

d) 1
5 , 1. 

 

16. Nas regiões em que esse clima predomina, a média da 
temperatura do mês mais frio é menor que 3 graus 
centígrados e a média da temperatura do mês mais quente 
não ultrapassa 10 graus centígrados: 
a) Clima quente. 
b) Clima temperado. 
c) Clima frio. 
d) Clima polar. 

 

17. Era Território, mas em 1982 foi promovido à condição de 
Estado: 
a) Mato Grosso do Sul. 
b) Brasília. 
c) Rondônia. 
d) Acre. 

 

18. Com a Proclamação da República, D. Pedro II e sua família: 

a) Foram obrigados a deixar o país. 
b) Foram presos. 
c) Foram fuzilados. 
d) Foram compensados com cargos de segundo escalão 

no governo. 
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19. “A Confederação do Equador” foi o nome de: 

a) Um dos dois partidos em atividade durante o período 
imperial. 

b) Um clube militar de grande influência durante a 
Primeira República. 

c) Uma revolta separatista. 
d) Um Tratado de não agressão entre Brasil e Paraguai. 

 

20. O atual vice-presidente da República foi operado, pela 
segunda vez, em quinze dias. Trata-se de: 
a) José Sarney. 
b) Michel Temer. 
c) José Alencar. 
d) Ciro Gomes. 

 

21. Dentre as alternativas abaixo, qual delas não representa um 

dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito 
presentes no artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro? 
a) Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 

informações entre os seus diversos órgãos e entidades, 
a fim de facilitar o processo decisório e a integração do 
Sistema. 

b) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito 
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa 
ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar o 
cumprimento da ordem. 

c) Fixar, mediante normas e procedimentos, a 
padronização de critérios técnicos, financeiros e 
administrativos para a execução das atividades de 
trânsito. 

d) Corroborar com a obtenção de multas, sempre visando 
o lucro e, em segundo plano, a justiça. 

 

22. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
a) Projeção de cascalho. 
b) Pista escorregadia. 
c) Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. 
d) Área com desmoronamento. 

 

23. Para conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de 
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o 
motorista, o candidato deve habilitar-se em que categoria? 

a) Categoria D. 
b) Categoria A. 
c) Categoria E. 
d) Categoria B. 

 

24. A respeito dos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e 
do Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRADIFE, 
é incorreto dizer: 
a) O mandato de seus membros é de quatro anos, não 

admitida a recondução. 
b) Eles são competentes para julgar recursos interpostos 

contra decisões das Juntas Administrativas de Recursos 
de Infrações – JARI´s. 

c) Seus presidentes são nomeados pelos Governadores 
dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e 
deverão ter reconhecida experiência em matéria de 
trânsito. 

d) São competentes para indicar um representante para 
compor a comissão examinadora de candidatos 
portadores de deficiência física à habilitação de 
conduzir veículos automotores. 

 

 
 
 
 
 
 

25. Assinale a alternativa que não representa uma das normas 

presentes no Código de Trânsito Brasileiro: 
a) A ultrapassagem de outro veículo em movimento 

deverá ser feita pela direita, obedecida a sinalização 
regulamentar e demais normas estabelecidas no 
Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo 
a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de 
entrar à direita. 

b) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 
acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre 
ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de 
estacionamento. 

c) Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 
de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de 
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 
parada, ademais, só podem usar dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitente desde que ocorra quando da 
efetiva prestação de serviço de urgência. 

d) O condutor deverá guardar distância de segurança 
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem 
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, 
no momento, a velocidade e as condições do local, da 
circulação, do veículo e as condições climáticas. 

 

26. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
a) Proibido virar à esquerda. 

b) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita 
para a esquerda. 

c) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 
esquerda para a direita. 

d) Sentido proibido. 
 

27. Leia atentamente as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
I. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, 

exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 
II. O condutor utilizará o pisca alerta em imobilizações ou 

situações de emergência e quando a regulamentação 
de via assim o determinar. 

III. 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 existência de fiscalizações eletrônicas de velocidade 
para os veículos que circulam no sentido contrário. 

IV. O condutor manterá acessos os faróis do veículo, 
utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos 
túneis providos de iluminação pública. 

a) Apenas I e III encontram-se incorretas. 
b) Apenas I, III e IV encontram-se incorretas. 

c) Apenas III encontra-se incorreta. 
d) Apenas IV encontra-se incorreta. 

 

28. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Apenas com a indicação luminosa do semáforo 

favorável, o condutor pode entrar em uma interseção 
em que será obrigado a imobilizar o veículo na área do 
cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do 
trânsito transversal. 

b) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu 
veículo, salvo por razões de segurança. 

c) O condutor de veículos só poderá fazer uso de buzina, 
desde que em toque breve, para fazer advertências 
necessárias a fim de evitar acidentes ou fora das áreas 
urbanas, quando for conveniente advertir a um 
condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. 

d) Quando proibido o estacionamento na via, a parada 
deverá restringir-se ao tempo indispensável para 
embarque ou desembarque de passageiros, desde que 
não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a 
locomoção de pedestres. 



Ilha – Operador Máquinas I – Tarde  Página 3 

29. A velocidade máxima nas vias urbanas locais, quando não 

existe sinalização regulamentadora é: 
a) 80 Km/h. 
b) 60 Km/h. 
c) 30 Km/h. 
d) 50 Km/h. 

 

30. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a educação para o 
trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 
2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações 
coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de 
atuação. Para esta finalidade, o Ministério da Educação e do 
Desporto, mediante proposta do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN e do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante 
convênio, deverão promover algumas medidas práticas. 
Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta a 
respeito de tais medidas: 
I. A elaboração de planos de redução de acidentes de 

trânsito junto aos núcleos interdisciplinares 
universitários de trânsito, com vistas à integração 

universidades-sociedade na área de trânsito. 
II. A adoção, em todos os níveis de ensino, de um 

currículo interdisciplinar com conteúdo programático 
sobre segurança no trânsito. 

III. A criação de corpos técnicos interprofissionais para 
levantamento e análise dos dados relativos ao trânsito. 

a) Apenas I e II representam essas medidas. 
b) Apenas II e III representam essas medidas. 
c) Apenas a II representa uma dessas medidas. 
d) Todas as assertivas representam essas medidas. 

 

31. A figura abaixo representa qual placa de sinalização? 

 
a) Para com feio de mão puxado. 
b) Desça engrenado. 
c) Pista escorregadia. 
d) Declive acentuado. 

 

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

pontos no prontuário do condutor? 
a) 7. 
b) 4. 
c) 3. 
d) 1. 

 

33. Assinale a alternativa incorreta a respeito da sinalização de 
trânsito. 
a) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar 

luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário 
que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da 
sinalização e comprometer a segurança do trânsito. 

b) É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 
respectivos suportes, ou junto ou a ambos, qualquer 
tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos 
que não se relacionem com a mensagem da 
sinalização. 

c) A sinalização não precisa ser colocada em posição e 
condições que a torne perfeitamente visível e legível e 
nem em distância compatível com a segurança do 
trânsito. 

d) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 
sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata 
retirada de qualquer elemento que prejudique a 
visibilidade da sinalização viária e a segurança do 
trânsito, com ônus para quem tenha colocado. 

 
 
 

34. Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa correta: 

Conseguir habilitar-se para conduzir veículo 
automotor e elétrico pressupõe o preenchimento de 
alguns requisitos, como saber ler e escrever, ser 
penalmente imputável e possuir Carteira de 
Identidade ou equivalente. 
a) A afirmação está totalmente correta. 
b) A afirmação está parcialmente incorreta, pois saber ler 

e escrever não são requisitos necessários para 
conseguir habilitar-se. 

c) A afirmação está parcialmente incorreta, pois ser 
penalmente imputável não é um requisito necessário 
para conseguir habilitar-se. 

d) A afirmação está parcialmente incorreta, pois possuir 
carteira de identidade ou equivalente não é um 
requisito necessário para conseguir habilitar-se. 

 

35. Dirigir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir é considerado infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

 

36. É de competência das Juntas Administrativas de Recursos e 
Infrações: 
a) Proceder a supervisão, a coordenação, a correição dos 

órgãos delegados, ao controle e a fiscalização da 
execução da Política Nacional de Trânsito e Programa 
Nacional de Trânsito. 

b) Julgar recursos interpostos pelos infratores. 
c) Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM. 
d) Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e 

financeiro ao Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN. 

 

37. Analise as seguintes afirmações: 

I. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 
acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e 
seus agentes é considerado infração leve. 

II. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, 
mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, 
não estiver em condições de dirigi-lo com segurança é 
considerado infração gravíssima. 

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. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, 

préstito, desfile e formações militares, sem autorização da 
autoridade de trânsito ou de seus agentes é considerado 
infração: 
a) Leve. 
b) Média. 
c) Grave. 
d) Não é considerado infração 

 

39. A incidência de luz solar ocorre com frequência no início da 
manhã ou no final da tarde. O ofuscamento (excesso de luz) 
pode ser causado pela inclinação do sol ou pelo reflexo da 
luz em alguns objetos polidos, como garrafas, latas, pára-
brisas, entre outros, reduzindo, assim, a visão. Dentre as 
providências abaixo, qual delas não é correta para evitar 
esse tipo de situação? 
a) Usar óculos escuros. 

b) Proteger os olhos baixando a pala de proteção interna 
do veículo (pára-sol). 

c) Tapar os olhos com ambas as mão. 
d) Reduzir a velocidade e redobrar a atenção. 
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40. Analise a afirmativa abaixo e assinale a resposta correta: 

Seguir veículo em serviço de urgência, estando este 
com prioridade de passagem devidamente 
identificada por dispositivos regulamentares de 
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes 
gera o mesmo tipo de infração que desobedecer às 
ordens emanadas da autoridade competente ou de 
seus agentes. 
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 grave e média, 
respectivamente. 

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

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

 

41. Segundo o artigo 20 da Lei 9.503/97, compete à Polícia 
Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas 
federais: 
a) Expedir a permissão internacional para conduzir veículo 

e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante 
delegação aos órgãos executivos dos Estados e do 
Distrito Federal. 

b)  Expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional 
de Habilitação, os Certificados de Registro e o 
Licenciamento Anual mediante delegação aos órgãos 
executivos dos Estados e Distrito Federal. 

c) Promover a realização periódica de reuniões regionais e 
congressos nacionais de trânsito, bem como propor a 
representação do Brasil em congressos ou reuniões 
internacionais. 

d) Efetuar levantamento dos locais de acidentes de 
trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e 
salvamento de vítimas. 

 

42. Em caso de condições adversas de congestionamento, qual 
das alternativas abaixo não representa uma atitude correta 
a ser tomada? 
a) Manter uma distância segura entre seu veículo e o 

veículo da frente. 
b) Buzinar até os veículos movimentarem. 
c) Usar e abusar de cortesia. 
d) Dar passagem a outros veículos quando solicitado. 

 

43. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. A função dos sulcos dos pneus é permitir o escoamento 

da água para garantir perfeita aderência ao piso e a 
segurança, em caso de piso molhado. 

II. Vibrações ao volante podem indicar problemas com o 
balanceamento das rodas. 

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

 

44. Dentre os órgão e entidades abaixo, qual deles não compõe 
o Sistema Nacional de Trânsito: 
a) Juntas Administrativas de Recurso de Infrações – JARI. 

b) Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. 
c) Conselho Estatutário Nacional de Prevenção e Redução 

de Acidentes - CENPRA. 
d) Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. O artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro institui as 
competências do Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN. Analise as assertivas abaixo e assinale 
alternativa correta: 

I. Responder às consultas que lhe forem formuladas, 
relativas à aplicação da legislação de trânsito. 

II. 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. 

III. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de 
sinalização e os dispositivos e equipamentos de 
trânsito. 

a) Apenas a I e a II representam competências do 
CONTRAN. 

b) Apenas a II e a III representam competências do 

CONTRAN. 
c) Todas as assertivas representam competências do 

CONTRAN. 
d) Nenhuma das assertivas representam competências do 

CONTRAN. 
 

46. Qual a finalidade das placas de sinalização de advertências? 
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 parar e estacionar em fila dupla. 
b) Proibido ultrapassar. 
c) Proibido estacionar em fila dupla. 
d) Proibido parar no acostamento. 

 

48. São elementos fundamentais da direção defensiva, exceto: 
a) Atenção.  
b) Alta velocidade. 
c) Conhecimento. 
d) Previsão. 

 

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

I. A única medida de segurança a ser seguida ao se tratar 
da conservação dos pneus é a calibragem, que deve 
ser feita uma vez por ano e, no caso do estepe, uma 
vez a cada dois anos. 

II. É sempre recomendável levar lâmpadas e fusíveis 
sobressalentes para estar preparado em caso de mau 
funcionamento em alguma parte do sistema elétrico e 
também lembrar sempre de testar faróis, luzes e setas. 

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. 

 

50. São ações preventivas para o condutor do veículo 
automotor evitar atropelamentos, exceto: 
a) Ficar alerta ao pedestre, em especial idosos, deficientes 

físicos e crianças. 
b) Acelerar bruscamente ao sair de garagens e 

estacionamentos, sempre forçando o motor para que 
faça muito barulho. 

c) Redobrar o cuidado e manobrar devagar caso precise 
dar marcha-ré, principalmente com pessoas de baixa 
estatura, crianças e animais. 

d) Não estacionar em calçadas e nem obstruir a passagem 
dos pedestres. 

 




