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PROVA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia, com atenção, o texto adiante 
transcrito e responda às questões seguintes, a ele 
relacionadas: 
 

Cuidados com o inverno 
 

A chegada do inverno é um baque para o 
corpo inteiro, principalmente para a pele e para o 
sistema respiratório. A queda da temperatura e da 
umidade deixa o corpo mais vulnerável e doenças. 

O choque térmico prejudica o sistema de 
defesa do corpo, então é importante andar sempre 
bem agasalhado e tomar cuidado com os 
ambientes com ar condicionado, que podem ser 
quentes ou frios demais. 

Lugares fechados, sem circulação de ar, 
favorecem a transmissão de doenças, então é bom 
evitá-los. 

Quem tem problemas respiratórios, como 
bronquite e rinite, fica mais exposto, porque o frio 
dificulta a proteção contra agentes externos, como 
poeira, vírus e bactérias. 

Uma dica importante é usar cobertores 
sintéticos e antialérgicos, que não soltam pelos, e 
mantê-los arejados, para evitar os ácaros. 

Mesmo com o frio, é importante continuar 
bebendo bastante água – uma opção é o chá 
quente. Se o corpo fica bem hidratado, diminuem 
as chances de que as secreções bloqueiem as vias 
respiratórias. A pele também agradece, pois fica 
menos ressecada. 

Para a pele, também é importante resistir à 
tentação de ficar ao sol para se esquentar. Os 
raios ultravioletas do inverno também queimam a 
pele, então não se pode abrir mão do protetor 
solar. 

A água quente demais também resseca a 
pele, logo o banho deve ser tomado na 
temperatura normal. 
 

Texto retirado e adaptado do site 
www.g1.com.br 

 
01. Qual é o foco narrativo do texto? 

 
a) primeira pessoal do singular 
b) terceira pessoa do plural 
c) terceira pessoa do singular 
d) segunda pessoa do singular 
e) primeira pessoa do plural 

02. O texto indica uma série de atitudes que 
devem ser tomadas para não adoecer durante 
o inverno, exceto: 

 
a) Andar sempre bem agasalhado 
b) Expor o corpo ao sol para se esquentar 
c) Evitar ambientes fechados e sem a devida 

circulação de ar, os quais favorecem a 
transmissão de doenças 

d) Usar vestimentas e roupas de cama sintéticos 
e antialérgicos 

e) Manter a ingestão de água para evitar a 
desidratação 

 
 
03. Qual a linguagem predominante no texto? 
 
a) a linguagem conotativa 
b) a linguagem jornalística 
c) a linguagem figurada 
d) a linguagem abstrata 
e) a linguagem denotativa 
 
 
04. De maneira geral, qual o discurso 

predominante no texto? 
 
a) O discurso indireto, sem diálogos. 
b) O discurso direto, sem diálogos. 
c) O discurso indireto, com diálogos. 
d) O discurso direto, com diálogos. 
e) O discurso indireto livre, sem diálogos. 
 
 
05. Assinale a alternativa cuja palavra está 

corretamente grafada: 
 
a) Largatixa 
b) Cardeneta 
c) Estrupo 
d) Metereologia 
e) Espontaneidade 
 
 
06. Marque a alternativa cujo espaço deve ser 

preenchido corretamente com Ç: 
 
a) sumi__o 
b) ge__o 
c) reme__a 
d) ama__ado 
e) demi__ão 
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07. Há erro de ortografia quanto ao uso da letra G 
em: 

 
a) ferrugem 
b) beringela 
c) gengibre 
d) virgem 
e) dígito 
 
08. Assinale a alternativa em que ambas as 

palavras estejam corretamente grafadas com o 
dígrafo CH: 

 
a) cachimbo/ salsicha 
b) capricho/ chingar 
c) rouchinol/ macho 
d) fachina/ lagarticha 
e) embaichada/ trecho 
 
09. Marque a alternativa cuja palavra foi 

acentuada corretamente: 
 
a) ítens 
b) rúbrica 
c) gratuíto 
d) cajú 
e) vírus 
 
10. Quanto ao gênero, assinale a alternativa que é 

masculina: 
 
a) alface 
b) cal 
c) cólera 
d) dinamite 
e) telefonema  
 
 
ESPECÍFICA 
 
11. Quanto às infrações, “usar buzina em locais e 

horários proibidos pela sinalização”, referidos 
no Código de Trânsito Brasileiro se constitui 
em: 

 
a) Infração grave; 
b) Infração gravíssima; 
c) Infração leve; 
d) Infração média; 
e) Infração sob regime de julgamento judicial. 
 
12. Quanto às infrações, “Ultrapassar outro veículo 

pelo acostamento”, referidos no Código de 
Trânsito Brasileiro se constitui em: 

 
a) Infração grave; 
b) Infração gravíssima; 
c) Infração leve; 
d) Infração média; 
e) Infração sob regime de julgamento judicial. 
 
13. Qual penalidade para a infração do artigo 187 

do Código de Trânsito Brasileiro - “Transitar 
em locais e horários não permitidos pela 

regulamentação estabelecida pela autoridade 
competente, para todos os tipos de veículos”: 

  
a) Multa; 
b) Multa (dez vezes); 
c) Multa e prisão do veículo; 
d) Multa (três vezes) e prisão do veículo; 
e) Multa e suspensão do direito de dirigir. 
 
14. Qual deverá ser a medida administrativa para 

a infração do artigo 167 “Deixar o condutor ou 
passageiro de usar cinto de segurança, 
conforme previsto no artigo 65” referido no 
Código de Trânsito Brasileiro. 

 
a) Recolhimento do Certificado de Registro e do 

Certificado de Licenciamento Anual; 
b) Retenção do veículo para leilão; 
c) Remoção do veículo e recolhimento do 

documento de habilitação; 
d) Remoção do veículo; 
e) Retenção do veículo até colocação do cinto 

pelo infrator. 
 
15. De acordo com o artigo 140 do Código de 

Trânsito Brasileiro o condutor para obter a 
habilitação deve preencher os seguintes 
requesitos, exceto: 

 
a) Estar em dia com o serviço militar; 
b) Ser penalmente imputável; 
c) Saber ler; 
d) Saber escrever; 
e) Possuir carteira de identidade ou equivalente. 
 
16. Ocorrendo infração prevista na legislação de 

trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual 
constará, exceto: 

 
a) Tipificação da infração; 
b) Local do cometimento da infração; 
c) Prévio julgamento judicial da infração; 
d) Hora do cometimento da infração; 
e) Data do cometimento da infração. 
 
17. Analise as proposições abaixo e marque a 

alternativa correta: 
 

I. Antes de se fazer longos percursos com o 
veículo é necessário inspecionar e verificar 
os itens de segurança e os itens 
obrigatórios. 

II. Os cintos de segurança possuem vida útil 
de 05 anos ou 50 mil quilômetros. 

III. O correto funcionamento do sistema de 
iluminação é de suma importância para a 
segurança no trânsito. 

 
a) Todas as proposições estão corretas; 
b) Apenas a proposição I está correta; 
c) Apenas a proposição III está correta; 
d) Apenas as proposições I e III estão corretas; 
e) Apenas as proposições I e II estão corretas; 
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18. Compõem o sistema de suspensão de um 
veículo de grande ou pequeno porte, exceto: 

 
a) Mola; 
b) Amortecedor; 
c) Bandeja de suspensão; 
d) Feixe de mola; 
e) Fluido de suspensão injetado. 
 
 
19. No tocante ao transporte de vítimas, analise e 

marque a alternativa incorreta: 
 
a) Não se pode fazer movimentos bruscos no 

transporte da vítima; 
b) Para ergue-la é necessário apoiar todo o corpo 

da vítima e colocá-la numa maca ; 
c) Se houver suspeita de traumatismos no 

pescoço e nas costas, evite mover a pessoa; 
d) Imobilize todos os pontos suspeitos de fratura; 
e) Em todos os casos deverá a vítima ser 

transportada o mais rápido possível á um 
hospital mais próximo independente do tipo de 
trauma ou sequela que ela sofreu.  

 
 
20. Analise os seguintes Sinais de Regulamentação 

e marque a alternativa que contém 
respectivamente as nomenclaturas oficiais das 
mesmas: 

 

    
 
a) Parada; Proibido estacionar; 
b) Parada regulamentada; Proibido parar e 

estacionar; 
c) Pare; Proibido parar e estacionar; 
d) Parada obrigatória; Proibido parar e 

estacionar; 
e) Parada obrigatória; Proibido estacionamento 

regulamentado. 
 
 
21. Analise os seguintes Sinais de Regulamentação 

e marque a alternativa que contém 
respectivamente as nomenclaturas oficiais das 
mesmas: 

  

    
 
a) Siga em frente; Sentido de circulação da 

via/pista; 
b) Siga em frente; Passagem obrigatória; 
c) Sentido obrigatório à frente; Sentido de 

circulação da via/pista; 
d) Obrigatório ir à frente; Sentido de circulação 

da via/pista; 
e) Sentido obrigatório à frente; Passagem 

obrigatória. 
 

22. Analise os seguintes Sinais de Regulamentação 
e marque a alternativa que contém 
respectivamente as nomenclaturas oficiais das 
mesmas:    

    
 
a) Altura máxima permitida por eixo; Proibido 

virar à esquerda; 
b) Altura máxima total permitida; Preferência de 

quem vem à esquerda; 
c) Largura máxima permitida; Retorno proibido;  
d) Altura máxima permitida; Proibido retornar a 

esquerda; 
e) Altura máxima permitida; Proibido virar à 

esquerda. 
 
 
23. Analise os seguintes Sinais de Advertência e 

marque a alternativa que contém 
respectivamente as nomenclaturas oficiais das 
mesmas: 

      
 
a) Via lateral a esquerda; Bifurcação em “T”; 
b) Cruzamento de vias; Bifurcação em “T”; 
c) Entroncamento de vias a esquerda; Interseção 

em “T”; 
d) Via lateral a esquerda; Interseção em “T”; 
e) Confluência a esquerda; Interseção em “T”. 
 
 
24. Analise os seguintes Sinais de Advertência 

marque a alternativa que contém 
respectivamente as nomenclaturas oficiais das 
mesmas: 

     
 
a) Depressão; Cruzamento de vias;  
b) Pista irregular; Bifurcação de vias”; 
c) Depressão; interseção de vias;  
d) Saliência; Confluência de vias;  
e) Declive à frente; Cruzamento de vias. 
 
 
25. Analise os seguintes Sinais de Advertência 

marque a alternativa que contém 
respectivamente as nomenclaturas oficiais das 
mesmas: 

      
 
a) Cuidado Aeroporto; Sinal de trânsito;  
b) Aeroporto; Sinaleira;  
c) Aeroporto; Semáforo à frente; 
d) Aeroporto Internacional/embarque; Semáforo 

à frente;  
e) Aeroporto; Sinal. 
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26. De acordo com o IBGE o município de Coxixola 
em 2010 contava com uma população de: 

 
a) 3.771 habitantes; 
b) 2.771 habitantes; 
c) 1.771 habitantes; 
d) 1.177 habitantes; 
e) 1.171 habitantes. 
 
 
27. “Foi um chefe indígena tabajara que viveu no 

século XVI e XVII na Paraíba, por seu ato de 
bravura, foi condecorado com a Ordem de 
Cristo pelo rei Felipe II de Espanha e Portugal, 
também foi importante para a fundação da 
cidade que hoje detém o nome de João 
Pessoa”. O texto nos remete a: 

 
a) Índio Piragibe 
b) Índio Galdino; 
c) Cacique Tupã; 
d) Cacique Voatã; 
e) Cacique Raoni. 
 
 
28. Acerca do município de Coxixola marque a 

alternativa correta: 
 
a) Possui o maior Lajedo do mundo; 
b) É a 55º maior economia paraibana; 
c) Possui a maior Bacia Hidrográfica do semi-

árido nordestino; 
d) Destaca-se pelo grande setor hoteleiro; 
e) O município está incluído na área geográfica 

de abrangência do semiárido brasileiro, 
definida pelo Ministério da Integração Nacional 
em 2005. 

 
 
29. Analise as proposições e marque a alternativa 

correta: 
 

I. O território do município de Coxixola faz 
fronteira com os municípios de São João do 
Cariri, Congo e Serra Grande.  

II. A emancipação política de Coxixola ocorreu 
em 1984. 

III. Quem nasce em Coxixola é Coxixolano 
 
a) Todas as proposições estão incorretas; 
b) Apenas a proposição III está correta; 
c) Apenas as proposições I e II estão corretas; 
d) Apenas as proposições I e III estão corretas; 
e) Apenas as proposições II e III estão corretas; 
 
 
30. Analise as proposições e marque a alternativa 

correta: 
 

I. A cidade de Coxixola foi alvo permanente 
da Invasão Francesa durante o século XIX, 
uma vez que seus territórios serviam de 
ponto estratégico de apoio às tropas rumo 
ao alto sertão. 

II. Os Ramos, Resendes e Aprigios, foram as 
principais famílias a colonizarem a região 
que hoje é chamada de Coxixola. 

III. A cidade de Coxixola possui importantes 
registros rupestres, que datam de 965 mil 
anos antes de Cristo.  

 
a) Todas as proposições estão corretas; 
b) Todas as proposições estão incorretas; 
c) Apenas a proposição I está correta; 
d) Apenas as proposições I e III estão corretas; 
e) Apenas a proposição III está correta. 
 
 




