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OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia a tirinha e responda: 

 
1. No primeiro quadrinho,qual o sentimento da expressão “Péssimo!”? 
 
a)Espanto  b) Indignação  c) Surpresa  d)Tristeza 
 
2. O que o personagem quis dizer com: “Mas fazer isto com um freguês?” 
 
a) O personagem era cliente da professora. 
b) A professora era vendedora. 
c) Na escola acontece a mesma relação que vendedor X freguês. 
d) O personagem nunca falta à aula. 
 
3. A separação silábica das palavras está CORRETO em: 
 
a) Pés.si.mo, pro.fes.so.ra, vi.es.se   
b) Vies.se, ain.da, fre.guês 
c)Fre.gu.ês. a.in.da. pe.ssi.mo   
d)Qu.an.do. fre.gu.ês. vi.es.se 
 
4. Passando a expressão “ Se eu viesse” para o plural, temos: 
 
a) Se eu viesses.  
b) Se tu viesseis. 
c) Se nós viéssemos.  
d) Se eles viéssem. 
 
5. A palavra FREGUÊS é classificada como: 
 
a) Adjetivo   
b) Substantivo   
c) Pronome   
d)Interjeição 
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6. A palavra SOBRE significa: 
 
a) Em baixo de alguma coisa 
b) Em cima de alguma coisa 
c) Em algumas situações, pode significar EM CIMA e em outras situações pode 
significar EM BAIXO. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
Um dia, uma porção de pessoas se reuniu. Elas vinham de lugares diferentes e eram, 
elas mesmas, diferentes entre si. Havia homens e mulheres; suas peles, seus cabelos e 
seus olhos tinham cores diferentes, assim como diferentes eram o formato de seus 
corpos e de seus rostos. Vinham de países ricos e pobres, de lugares quentes ou frios. 
Vinham de reinados e de repúblicas. Falavam muitas línguas. Alguns dos países que 
elas representavam tinham acabado de sair de uma guerra terrível, que tinha deixado 
muitas cidades destruídas, um número enorme de mortos, muita gente sem lar e sem 
família. Muitas pessoas tinham sido maltratadas e mortas por causa de sua religião, de 
sua raça e de suas opiniões políticas. O que reunia aquelas pessoas era o desejo de que 
nunca mais houvesse uma guerra, de que nunca mais ninguém fosse maltratado e que 
não se perseguissem mais pessoas que não tinham feito mal a ninguém. Então elas 
escreveram um papel. Neste documento, elas fizeram um resumo dos direitos que todos 
os seres humanos têm e que devem ser respeitados por todos os povos. Este documento 
é chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos.   
 

(ROCHA, Ruth & ROTH, Otávio. Declaração Universal dos Direitos Humanos. São Paulo: Quinteto, 1986, p. 7-15.). 
 
7. Sobre o texto, marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Pessoas diferentes se reuniram com interesses diferentes. 
b) Vinham de países quentes e pobres e países frios e ricos. 
c) Pessoas diferentes, de países diferentes se juntaram para escrever a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.   
d)A Declaração Universal dos Direitos Humanos não teve nenhuma importância pois 
muitas injustiças continuam acontecendo todos os dias. 
 
 

http://links.lomadee.com/ls/cUxVODtmQWloU1RaWjsyODQyNDU4MjswOzEzNTszMzU5ODIyMjs7QlI7MTs7MA--.html?kw=Mafalda+Quino
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8. Assinale a alternativa que contém palavras acentuadas pela mesma razão do acento da 
palavra NÚMERO. 
 
a) países, destruídas, ninguém.  b) fúnebre, âncora, límpido. 
c) ônibus, sótão, anzóis.   d) fúnebre, Luís, ninguém. 
 
9. Enumere as frases de acordo com a ordem em que os fatos aconteceram. 
(   )Havia homens e mulheres; suas peles, seus cabelos e seus olhos tinham cores 
diferentes, assim como diferentes eram o formato de seus corpos e de seus rostos. 
(   )Então elas escreveram um papel. Neste documento, elas fizeram um resumo dos 
direitos que todos os seres humanos têm e que devem ser respeitados por todos os 
povos. 
(   ) O que reunia aquelas pessoas era o desejo de que nunca mais houvesse uma guerra, 
de que nunca mais ninguém fosse maltratado e que não se perseguissem mais pessoas 
que não tinham feito mal a ninguém. 
(   )Alguns dos países que elas representavam tinham acabado de sair de uma guerra 
terrível, que tinha deixado muitas cidades destruídas, um número enorme de mortos, 
muita gente sem lar e sem família. 
 
a) 1, 4, 3, 2  b) 3, 2, 1, 4  c) 2, 4, 1, 3  d) 4, 3, 2, 1 
 
10. Marque a alternativa em que o termo destacado NÃO é um substantivo: 
 
a)Um dia, uma porção de PESSOAS se reuniu. 
b)Seus OLHOS tinham cores diferentes. 
c)Alguns dos países que elas representavam tinham acabado de sair de uma GUERRA 
terrível. 
d) Vinham de países ricos e POBRES. 
 
Leia o texto e responda às questões 11 a 13. 
 

Até nas flores se vê 
O destino e a sorte 

Umas enfeitam a vida 
Outras enfeitam a morte 

 
11. O texto acima é: 
 
a) uma narração  b) uma dissertação   
c) uma notícia   d) uma poesia  
 
12. Sobre a linguagem do texto, podemos AFIRMAR: 
 
a) A linguagem empregada é culta. 
b) A linguagem empregada retrata a cultura popular. 
c) É a linguagem empregada em cursos universitários. 
d) Não há estudos sobre a linguagem do poema por não se tratar da linguagem 
camponesa.  
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13. Marque a opção VERDADEIRA: 
 
a) O texto é um poema de quatro versos. 
b) O texto é uma estrofe onde os quatro versos rimam. 
c) O texto é um verso onde as quatro estrofes rimam. 
d) O texto é uma estrofe onde nenhum dos quatro versos rima. 
 
14.Estela foi à feira e gastou R$ 373,00. Para efetuar o pagamento entregou ao caixa 3 
notas de 100 reais e duas de 50 reais. O caixa pediu R$ 13,00 para facilitar o troco. Qual 
o valor que Estela recebeu de troco? 
 
a) R$ 37,00 
 
 
b) R$ 33,00 
 
 
c) R$ 40,00  
 
 
d) R$ 47,00 
 
 
 
15. Edu é pedreiro e, sozinho, conseguiria construir sua casa em 32 dias. Seu irmão se 
ofereceu para ajudá-lo em meio período do dia. Se os dois trabalharem igualmente, Edu 
conseguirá construir sua casa em: 
 
a) 16 dias 
 
 
b) 20 dias 
 
 
c) 22 dias 
 
 
d) 24 dias 
 
 
 
16. Amanda comprou 5 cadeiras pelo preço de R$ 34,60 cada. Pagou a compra com o 
valor de R$200,00. Recebeu de troco: 
 
a) R$ 27,00 
 
 
b) R$ 37,00 
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c)R$25,00 
 
 
d) R$ 35,00 
 
 
 
 
17.João precisa entregar 50 caixas de 40 Kg no escritório da empresa em que trabalha 
que fica no 5º andar de um prédio de Guarapuava. Ao arrumar as caixas no elevador, 
viu nas instruções que a capacidade máxima de peso que o elevador suporta é de 
600kg.João pesa 80kg. Quantas viagens ele precisa dar para levar todo o material? 
 
a) 3 
 
 
b) 4 
 
 
c) 5 
 
 
d) 6 
 
 
 
18.  Quatro amigos vão participar de uma carreata. No posto de combustível, fizeram os 
cálculos para saber quanto de gasolina eles iriam gastar.O carro de Renato faz 5 km com 
1 litro do combustível. O de Rafael faz 7km com 1 litro. Gledson disse que o carro dele 
faz 4km com 1 litro e o de Júlio, 6 com 1 litro.Sabendo que o percurso da carreata é de 
30km, quantos litros, aproximadamente, os quatro amigos gastarão juntos? 
 
a) 20 litros 
 
 
b) 23 litros 
 
 
c) 25 litros 
 
 
d) 27 litros 
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19.Sarto tem um terreno quadrado que mede 27m cada lado. Ele deseja colocar uma 
cerca elétrica de 6 fios ao redor do terreno. Quantos metros de fio serão necessários para 
executar o serviço? 
 
a) 648m 
 
 
b) 748m 
 
 
c) 736m 
 
 
d) 697m 
 
 
 
20.Em uma prova de corrida com obstáculos, Cintia fez o percurso em 12minutos e 36 
segundos. Marta fez em 11 minutos e 57 segundos. Qual o tempo total que as duas 
gastaram? 
 
a)24 minutos e vinte e três segundos. 
 
b)24 minutos e trinta e três segundos. 
 
c) 25 minutos e trinta e três segundos. 
 
d) 23 minutos e trinta segundos. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

21. Leia o seguinte texto e responda a questão em seguida: 

Ética Profissional é um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente 
de trabalho. A ética no ambiente de trabalho é de fundamental importância para o bom 
funcionamento das atividades da empresa e das relações de trabalho entre os 
funcionários.São exemplos de atitudes éticas em um ambiente de trabalho, EXCETO: 

a)Educação e respeito entre os funcionários. 
b)Respeito à hierarquia dentro da instituição. 
c)Buscar o crescimento profissional prejudicando os colegas de trabalho. 
d)Respeitar as regras e normas da instituição. 
 
22. A ética é um elemento vital na criação de regras que regem as relações humanas, 
facilitando a vida em sociedade. Um ser humano que possui atitudes que NÃO 
condizem com a ética da instituição em que está inserido é denominado de: 
 
a) Antiético.   
b) Antissocial.  
c) Imoral.   
d) Excluído. 
 
23.São dicas para sair da vistoria do DETRAN com o veículo em dia, EXCETO: 
 
a) O extintor de incêndio deve estar dentro do prazo de validade- Os pneus devem estar 
em bom estado de conservação. 
b) O estepe deve estar em bom estado, com aro, pneu, macaco, chave de roda e chave 
de fenda ou outra ferramenta apropriada. 
c) Lanternas de freio, setas, luz de ré, lanterna de emergência funcionando 
normalmente. 
d) A emissão de gases deve estar dentro do limite. Para isso, o motorista não precisa 
estar com a manutenção preventiva em dia, que é feita duas vezes por ano. 
 
24. Aponte nos itens abaixo o órgão do Sistema Nacional de Trânsito que é coordenador 
do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. 
 
a) Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. 
b) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.  
c) Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 
d)  Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE.  
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25. De acordo com o Código de Transito Brasileiro, das Normas Gerais de Circulação e 
Conduta, Art. 40 - O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações, 
EXCETO: 
 
a) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite 
e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública. 
b) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro 
veículo ou ao segui-lo. 
c) 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 intenção 
de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à 
segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. 
d) O condutor deverá evitar acender as luzes de posição do veículo quando estiver sob 
chuva forte, neblina ou cerração. 
 
26. De acordo com o Código de Transito Brasileiro e com as Normas Gerais de 
Circulação e Conduta, o condutor utilizará o pisca - alerta nas seguintes situações: 
 
a)Em imobilizações ou situações de emergência e quando a regulamentação da via 
assim o determinar. 
b)Ao realizar uma ultrapassagem e nas vias não iluminadas. 
c)Durante a noite e ao realizar uma ultrapassagem. 
d)Em situações de emergência e durante a noite. 

27. Aponte o item que indica a parte da via destinada exclusivamente a parada ou 
estacionamento de veículos em caso de emergência e circulação de pedestres e ciclistas 
na ausência de calçadas ou ciclovias. 
 
a)Bordo da Pista.  
b)Acostamento.  
c)Ciclofaixa.   
d)Pista. 
 
28.De acordo com o Código de Transito Brasileiro, Capitulo XV das infrações, 
Art.180 - Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração: 
 
a)Leve.  
b)Média.   
c)Grave.   
d)Gravíssima. 

 
29.Materiais jogados no meio ambiente, como latas e garrafas plásticas, levam muito 
tempo para ser absorvidos pela natureza. Custa muito caro para a sociedade manter 
limpos os espaços públicos e recuperar a natureza afetada. São dicas corretas da 
conservação do meio ambiente, EXCETO: 
 
a)Mantenha sempre sacos de lixo no veículo. Não jogue lixo na via, nos terrenos baldios 
ou na vegetação à margem das rodovias. 
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b)Em caso de acidente com transporte de produtos perigosos (químicos, inflamáveis, 
tóxicos), procure isolar a área e impedir que eles atinjam rios, mananciais e flora; 
c)Evite fazer a manutenção, conservação e limpeza do veículo em local próprio. Não 
derrame óleo ou descarte materiais na via e nos espaços públicos. 
d)Ao observar situações que agridem a natureza, sujam os espaços públicos ou que 
também podem causar riscos para o trânsito, solicite ou colabore com sua remoção e 
limpeza. 
 
30. Aponte nos itens abaixo o que NÃO faz parte das consequências negativas 
causadospela relação trânsito e meio ambiente: 
 
a)Poluição atmosférica, visual, sonora e de gases poluentes. 
b)Incêndios devastadores, pelo uso inadequado de lugares de descanso às beiras das 
rodovias, ou pelo cigarro jogado pela janela do veículo. 
c)Mortes de animais silvestres, provocadas por excesso de velocidade e descaso à 
sinalização. 
d)Não jogar lixo na via, nos terrenos baldios ou na vegetação à margem das rodovias. 
 
31. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias 
urbanas será de, EXCETO: 
 
a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 
b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 
d) vinte quilômetros por hora, nas vias locais. 
 
32. A ética é uma característica inerente a toda ação humana e, por esta razão, é um 
elemento vital na produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético, 
uma espécie de "consciência moral", estando constantemente avaliando e julgando suas 
ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas.A partir da 
leitura, pode-se AFIRMAR que ética é: 
 
a)Um conjunto de comportamentos corretos, relacionados à conduta humana fora de 
uma sociedade organizada. 
b)A maneira como os seres humanos se comportam uns com os outros. 
c)O princípio fundamental para que o ser humano possa viver em família. 
d) Um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na 
sociedade.  
 
33. Aponte a definição correta de trator, segundo o Código de Trânsito Brasileiro: 
 
a) Veículo automotor utilizado para realizar trabalhos agrícolas e passeios. 
b) Veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e 
pavimentação, e tracionar outros veículos e equipamentos. 
c) Veículo agrícola construído apenas para tracionar outros veículos. 
d) Veículo utilizado para passeio e pavimentação. 
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34. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Artigo 144, o trator de roda, 
o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou 
execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação só 
podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias. 
 
a)A, B ou C.   
b)B, C ou D.   
c)C, D ou E.   
d)B, C ou E. 
 
35. Complete as lacunas abaixo, para, ao final escolher a alternativa correta, utilizando 
aos parâmetros relativos à velocidade máxima permitida para as vias urbanas, em locais 
onde não exista sinalização regulamentadora:  

I - _______quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 
II - ______quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
III - ______quilômetros por hora, nas vias coletoras. 
IV - ______quilômetros por hora, nas vias locais. 
 
a) oitenta, cinquenta, quarenta, trinta.  
b) oitenta, sessenta, quarenta, trinta. 
c) sessenta, quarenta, trinta, vinte.   
d) sessenta, cinquenta, trinta, vinte. 
 
36. Qual das hipóteses abaixo relacionadas NÃO corresponde às classificações dos 
sinais de trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro: 

a) dispositivos de sinalização auxiliar.  
b) luminosos.  
c) gestos oriundos exclusivamente dos agentes de trânsito. 
d) horizontais. 
 
37. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são equipamentos obrigatórios dos 
veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN, EXCETO:  
 
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) para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros 
com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, 
quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e tempo. 
c) equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e os demais 
passageiros do veículo. 
d) para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos 
pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. 
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38. O artigo 219 do Código de Trânsito Brasileiro diz que transitar com o veículo em 
velocidade inferior à metade da velocidade máxima - salvo se estiver na faixa da direita 
- constitui infração: 
 
a)Leve.   
b)Média.   
c)Grave.  
d)Gravíssima. 
 
39. Direção defensiva ou direção segura é a melhor maneira de dirigir e de se comportar 
no trânsito, porque ajuda a preservar a vida, a saúde e o meio ambiente. Mas, o que é a 
direção defensiva?  
 
a)É dirigir sem ultrapassar os motoristas menos preparados.  
b)É a forma de dirigir que permite a você reconhecer antecipadamente as situações de 
perigo e prever o que pode acontecer com você, com seus acompanhantes, com o seu 
veículo e com os outros usuários da via. 
c)É a forma de dirigir sem perceber situações de perigo, buscando unicamente evitar 
acidentes. 
d)É dirigir o carro e se preocupar unicamente com o seu carro, seus passageiros, 
evitando a proximidade com motoristas iniciantes. 

 
40. Uma Retroescavadeira é um trator com uma pá montada na frente e outra pequena 
na traseira do veículo, sendo indicada para: 
 
a) Puxar cargas. 
b) Construções urbanas. 
c) Drenagem de cursos de água. 
d) Transportar trabalhadores. 
 
 
 
 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trator
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo

