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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS                                                                       PROVA: LEGISLAÇÃO 
 
Responda as questões 01 a 08 com base na Lei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro. 
 
01- O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN possui sua sede: 
a) no Distrito Federal; 
b) em São Paulo; 
c) no Rio de Janeiro; 
d) em Porto Alegre. 
 
02- Marque 1 nas alternativas que competem ao CONTRAN e 2 nas alternativas que competem ao CETRAN 
e CONTRANDIFE. 
(     ) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. 
(     ) Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI.    
(     ) Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. 
(     ) Criar Câmaras Temáticas. 
(     ) Julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses de cima para baixo: 
a) 1 - 2 - 1 - 1 - 2. 
b) 2 - 1 - 2 - 1 - 2. 
c) 1 - 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 1 - 2 - 2 - 2 - 1. 
 
03- Julgar os recursos interpostos pelos infratores compete: 
a) ao CONTRAN; 
b) às JARI; 
c) ao CETRAN; 
d) ao CONTRANDIFE. 
 
04- Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e 
salvamento de vítimas no âmbito das rodovias e estradas federais compete: 
a) Polícia Civil; 
b) SAMU; 
c) Bombeiros; 
d) Polícia Rodoviária Federal. 
 
05- Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá: 
I- se estiver circulando pela faixa da direita, deslocar-se para a faixa da esquerda, acelerando a marcha; 
II- se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha; 
III- se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a 
marcha. 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I; 
b) Apenas I e II; 
c) Apenas II e III; 
d) I, II e III. 
 
06- Complete a lacuna:  
“Onde não existir sinalização regulamentadora, nas vias urbanas, a velocidade máxima será de _________, 
nas vias de trânsito rápido.” 
a) 50 km/h; 
b) 60 km/h; 
c) 70 km/h; 
d) 80 km/h. 
 
07- Indique a alternativa correta: 
a) O condutor poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos 
em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas 
travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem;  
b) Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas 
nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, 
para cruzar a pista com segurança;  
c) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem;  
d) O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição paralela à guia da 
calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. 
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08- Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as 
condições operacionais de trânsito e da via. 
b) É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território 
nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.  
c) É proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro acoplar carro lateral nas motocicletas, motonetas e 
ciclomotores para transporte de passageiros.  
d) Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete 
de segurança, com viseira ou óculos protetores, segurando o guidom com as duas mãos, e usando vestuário 
de proteção. 
 
A questão nº 09 foi elaborada com base na Resolução do CONTRAN nº 180/2005, que aprova o 
Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, 
Lei nº 9.503 e suas alterações. 
 
09- A placa R-34, figura abaixo, assinala que a área, trecho de via/pista ou faixa(s) é de circulação exclusiva 
de bicicletas. 

 
O desrespeito ao sinal R-34 caracteriza infração prevista no art. 193 do CTB,  e é considerada: 
a) média 
b) grave 
c) leve 
d) gravíssima 
 
A questão nº 10 foi elaborada com base na Resolução do CONTRAN nº 160/2004, que aprova o Anexo 
II do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503. 
 
10- A Sinalização de Advertência tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente 
perigosas, indicando sua natureza. A forma padrão dos sinais de advertência é _____________, devendo 
uma das diagonais ficar na posição vertical. À sinalização de advertência estão associadas as cores 
____________ e ___________. 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima. 
a) quadrada – amarela – preta 
b) quadrada – verde - preta 
b) retangular – azul - branca 
d) retangular – amarela - branca 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS                                                                       PROVA: PORTUGUÊS 
 
OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de 
transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente 
em vigor e a nova norma estabelecida.”.  
 

Porto Alegre 
                    
                     Ao longo dos séculos, a cidade acolheu imigrantes de todo o mundo e de todas as crenças, 
forjando os alicerces da pluralidade que pulsa em suas ruas. E é este legado de convívio fraterno entre 
diferentes que alimenta a ...................... política,  cultural e social impregnada em seu cotidiano. 
                     Situada no centro geográfico do Mercosul, a metrópole polariza a região formada por 
.................. planícies que dominam a porção inferior da América do Sul. É nesta paisagem ímpar que nasceu 
o gaúcho, figura caracterizada pelo espírito guerreiro e pelo amor à terra, resultado das batalhas de fronteira 
entre Portugal e Espanha na época da formação do novo continente. A história e os costumes gaúchos 
continuam vivos no dia-a-dia da cidade. Assim, os visitantes que passeiam por suas ruas se deparam com a 
singular harmonia entre tradição e modernidade. 
                     No país do futebol, a capital gaúcha também se orgulha de ser a terra de Ronaldinho, Pato, 
Falcão e Dunga, entre outros, e de ter dois times campeões do mundo: O Sport Club Internacional e o 
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, cuja disputa anima os finais de tarde nos incontáveis bares e cafés da 
cidade. Os dois times protagonizam uma das mais clássicas rivalidades do futebol brasileiro, e a qualidade de 
seus estádios fez com que a cidade, já reconhecida como centro de grandes eventos, fosse candidata a ser 
uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. 
                     A democracia é também uma das marcas de Porto Alegre, que criou e .................  o Fórum 
Social Mundial entre 2001 e 2005, e a Conferência Mundial das Cidades, em 2008,  acolhendo visitantes de 
todo o planeta e demonstrando suas experiências bem-sucedidas de participação popular e gestão pública. 
Estes acontecimentos inseriram a metrópole na rota mundial dos destinos de grandes eventos, 
potencializando seu calendário já extenso e qualificado com inúmeros congressos e encontros de todos os 
portes, como o Fórum Internacional de Software Livre, o Fórum Mundial do Turismo e a Bienal de Artes 
Visuais do Mercosul. 
                                                                                       Terra dos Gaúchos – EMBRATUR 
 
As questões a seguir referem-se ao texto acima. 
 
11- Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. 
a) efervescência – extensas – sediou 
b) efervecência – estensas – sediou 
c) efervescência – extensas – cediou 
d) efervecência – estensas – cediou 
 
12- Analise as afirmações sobre o texto. 
I – Porto Alegre é constituída por pessoas de muitos lugares distintos. 
II – Os gaúchos mantêm viva sua história e seus costumes. 
III – Grandes eventos são realizados na capital do estado do RS. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas a I e a II. 
b) Apenas a I e a III. 
c) Apenas a II e a III. 
d) Todas. 
 
13- Porto Alegre é candidata a ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, porque: 
a) é uma metrópole. 
b) é a capital do Estado. 
c) tem dois estádios de qualidade. 
d) é sede de grandes eventos. 
 
14- “... alimenta a ...................... política, cultural e social impregnada em seu cotidiano.” 
As palavras – impregnada e cotidiano – na frase acima, podem ser substituídas por sinônimos. Assinale-os. 
a) enfeitada – dia-a-dia 
b) imbuída – dia-a-dia 
c) discutida – estado 
d) realizada - estado 
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15- “Assim, os visitantes que passeiam por suas ruas se deparam...”  O verbo passeiam exprime uma ação 
que: 
a) aconteceu 
b) vai acontecer 
c) acontece 
d) nenhuma alternativa está correta. 
 
16- Coloque C para certo e E para errado e, após, assinale a alternativa correta. 
(   ) “guerreiro” – essa palavra é formada por 4 sílabas. 
(   ) “metrópole” é sinônimo de cidade principal/cidade grande. 
(   ) A separação silábica da palavra “impregnada” é: im-preg-na-da. 
(   ) “atrai” é um antônimo de “polariza” (2° parágrafo). 
a) C – C – C – C 
b) C – C – C – E 
c) E – C – C – E  
d) E – E – C – C  
 
17- “A democracia é também uma das marcas de Porto Alegre,...” 
Democracia é: 
a) o poder de decisão/escolhas do povo. 
b) o poder de decisão do presidente. 
c) o poder de decisão do congresso. 
d) o poder de decisão dos políticos. 
 
18- “Campeão” tem por plural “campeões”, o vocábulo a seguir que não faz o plural da mesma forma é: 
a) visão 
b) irmão 
c) vilão 
d) limão 
 
19- “, ... a metrópole polariza a região...” A palavra – polariza – é escrita com a letra Z.  
Das palavras a seguir apenas uma está escrita de forma incorreta. Assinale-a. 
a) beleza 
b) analiza 
c) firmeza 
d) deslize 
 
20- “Assim, os visitantes que passeiam por suas ruas se deparam com a singular harmonia entre tradição e 
modernidade.” 
Na frase acima, colocando os termos – os visitantes – no singular, quantas outras modificações serão 
necessárias para a frase ficar correta? 
a) Duas 
b) Três 
c) Quatro 
d) Seis 
 
PROVA: MATEMÁTICA 
 
21- Maurício recebeu cinco centenas e meia de copos descartáveis, três centenas e oito dezenas de 
guardanapos e duas centenas e cinco unidades de canudos. Quantas unidades Maurício recebeu ao todo? 
a) 740 unidades 
b) 825 unidades 
c) 1.105 unidades 
d) 1.135 unidades  
 
22- De um reservatório foram retirados 3.810 litros de gasolina e ainda restaram 4.890 litros. Quantos litros 
de gasolina havia no reservatório? 
a) 8.700 litros 
b) 8.500 litros 
c) 8.300 litros 
d) 7.900 litros 
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23- Uma costureira comprou 30 botões para pregar nas camisas que fez; cada camisa recebeu meia dúzia de 
botões. Quantas camisas ela fez? 
a) 8 camisas 
b) 6 camisas 
c) 5 camisas 
d) 4 camisas 
 
24- Dona Tereza comprou uma lavadora de roupas por R$ 1.599,90. Deu uma entrada no valor de 297,65 e o 
restante irá pagar em cinco prestações iguais. Qual será o valor de cada prestação? 
a) R$ 128,60 
b) R$ 195,65 
c) R$ 210,40 
d) R$ 260,45 
 
25- Bernardo comprou um terreno retangular de 12 m de frente por 25 m de fundo, e Eduardo comprou um 
terreno quadrado, com lados de 18 m. Ambos pagaram o mesmo preço por metro quadrado. Quem foi que 
comprou o terreno mais caro e qual a medida desse terreno?  
a) Eduardo – 324 metros quadrados 
b) Eduardo – 300 metros quadrados 
c) Bernardo – 324 metros quadrados 
d) Bernardo – 300 metros quadrados 
 
26- Escrevendo os números de 1 a 1000, quantos números podemos achar que não possuem os algarismos 
2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8  e 9. 
a) oito 
b) dez 
c) dezoito 
d) vinte e quatro 
 
27- Dada a expressão numérica 16 x [9 + (35 – 63 ÷ 7) + 6], teremos o valor de : 
a) 621 
b) 633 
c) 656 
d) 672   
 
28- Dada a expressão numérica {118 – [96 – 6 x (17 – 15)]} ÷ 12, teremos o valor de: 
a) 81 
b) 92 
c) 97 
d) 111 
 
29- O quíntuplo das maças que vovó colheu no sítio é igual a 475. Quantas maçãs vovó colheu? 
a) 77 
b) 95 
c) 115 
d) 120 
 
30- Dividindo-se um certo número por 9, obtém-se 87. Qual é esse número? 
a) 783 
b) 658 
c) 535 
d) 497 
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