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OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Das vantagens de ser bobo 

O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar 
sentado quase sem se mexer por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: “Estou fazendo. 
Estou pensando”. 

Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza, e o 
bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a ideia. 

O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às 
espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha 
utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez.  

Bobo não reclama. Em compensação, como exclama! 
O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como 

toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em 
compensação os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás não 
se importam que saibam que eles sabem. 

É quase impossível evitar excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o 
amor faz o bobo. 

(Armazém de Texto. Crônica: Das vantagens de ser bobo. Clarice Lispector. Em: 14/08/2020. Com adaptações.) 

01 
De acordo com o ponto de vista da autora, o maior privilégio de ser bobo é: 
A) O amor.
B) A modéstia.
C) A fragilidade.
D) O bom humor.

02 
Considerando as informações textuais, são particularidades atribuídas ao bobo, EXCETO: 
A) Vive agitado.
B) É simpático.
C) Tem originalidade.
D) Conquista sabedoria para viver.

03 
Em “Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que ninguém desconfie.” (5º§), a expressão grifada pode ser 
substituída, sem variação de sentido, por: 
A) Cruéis.
B) Felizes.
C) Preciosos.
D) Prudentes.

04 
No trecho “(...) e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a ideia.” (2º§), a palavra “espontaneamente” 
exprime circunstância de:  
A) Modo.
B) Ordem.
C) Tempo.
D) Escolha.
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05 
“E só o amor faz o bobo.” (6º§) É possível afirmar que o termo destacado anteriormente expressa um fato: 
A) Atual.
B) Incerto.
C) Provável.
D) Totalmente concluído.

RACIOCÍNIO LÓGICO 

06  
Considere a seguinte situação hipotética: 

“Após uma queda no volume das chuvas na região central do Paraná, foi anunciado um aumento de 12,5% no valor da 
conta de energia elétrica das cidades atingidas pelo evento. Por isso, Jonas fez as contas e descobriu que terá que pagar, 
após o aumento, um total de R$ 185,00 em sua próxima conta de energia elétrica.” 

O valor do aumento na conta de energia elétrica de Jonas, causada pela redução das chuvas, está compreendido entre: 
A) R$ 15,00 e 18,00
B) R$ 18,01 e 20,01
C) R$ 20,01 e 22,00
D) R$ 22,00 e 25,00

07 
Ao montar uma sobremesa, Marcelo decidiu utilizar dois sabores: chocolate e paçoca. Ele calculou que usará uma 
proporção de 4 partes de chocolate para 3 de paçoca e que a quantidade de chocolate é 164 gramas a mais do que a 
quantidade de paçoca. Quantos gramas de chocolate a sobremesa de Marcelo possui? 
A) 492 g
B) 656 g
C) 820 g
D) 1.148 g

08 
Uma sequência lógica apresenta os seguintes valores: X, 40, 100, 250, 625. Qual é o valor de X? 
A) 16
B) 18
C) 20
D) 25

09 
Um limpador de piscinas utiliza 42 gramas de produto para tratar a água de uma piscina com 14.000 litros. Qual será a 
quantidade de produto necessária, para que seja tratada uma piscina em formato de paralelepípedo reto com 1,5 metro 
de profundidade, largura de 4 metros e comprimento de 5 metros? 
A) 60 g
B) 70 g
C) 80 g
D) 90 g

10 
Os lados de um triângulo valem, em centímetros: 2x², 7x e 40, sendo x um número natural. Sabendo-se que ao 
perímetro desse triângulo é 100 centímetros, qual é o comprimento do menor lado desse polígono? 
A) 24 cm
B) 28 cm
C) 30 cm
D) 32 cm
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CONHECIMENTOS GERAIS 

11 
“A história do Brasil é marcada por vários momentos políticos; um dos mais importantes se refere à posse de José 
Sarney na presidência, após a morte do presidente eleito Tancredo Neves, do qual era vice. Após quatro anos ocorreu 
o movimento “Diretas Já”, resultando na eleição de Fernando Collor de Mello.” Essas informações se referem ao
seguinte período histórico do Brasil:
A) Era Vargas.
B) Nova República.
C) República Velha.
D) República Populista.

12 
A geografia é a ciência que estuda as relações com o Planeta Terra, através dos elementos físicos, biológicos e humanos. 
Tem como objetivo principal compreender a relação do homem com o meio ambiente, o clima e as características do 
espaço geográfico. O campo da geografia que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos no Planeta, unindo os 
conhecimentos da biologia e da geografia, possibilitando o entendimento da vivência de uma determinada espécie em 
um local específico, é: 
A) Geopolítica.
B) Biogeografia.
C) Geografia urbana.
D) Geografia agrária.

13 
“A Caixa Econômica Federal começa a liberar o saque da 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os nascidos em 
setembro. A retirada do benefício é feita conforme o mês de nascimento do beneficiário. Possuindo uma variação no valor 
do benefício devido à composição da família, se tiver apenas um membro, o benefício é de R$ 150,00 por mês; com mais 
de uma pessoa, a família passa a receber o valor de R$ 250,00.” 

(Disponível em: https://fdr.com.br/2021/08/28/nascidos-em-setembro-recebem-5a-parcela-do-auxilio-emergencial-hoje-28/. Acesso em: 
28/08/2021. Adaptado.) 

 

Sobre o Auxílio Emergencial, é correto afirmar que: 
A) Teve como único objetivo injetar dinheiro nos comércios.
B) Foi criado para minimizar os impactos da inflação na renda familiar.
C) Todos os brasileiros, mesmo possuindo vínculo empregatício, têm direito a receber.
D) Trata-se de um programa criado para garantir uma renda mínima aos brasileiros vulneráveis.

14 
A educação brasileira sofreu um imenso impacto neste momento da pandemia. A impossibilidade de os estudantes 
frequentarem as escolas, sendo as aulas ministradas na modalidade on-line resultou na grande perda da continuidade 
da aprendizagem dos alunos. Podemos afirmar que os estudantes que não conseguiram concluir o Ensino Fundamental 
na idade apropriada poderão obter a certificação através de: 
A) ENEM.
B) Encceja.
C) Vestibular.
D) Prova Brasil.

15 
“A Justiça condenou a 17 anos e 7 meses de prisão o homem que matou a mulher e concretou o corpo dela em uma 
parede, na Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Sidney da Silva Lopes vai responder pelos 
crimes de _____________ qualificado e por ocultação de cadáver. A duração do júri foi de cerca de sete horas.” 
(Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/08/27/justica-condena-a-mais-de-17-anos-homem-que-matou-a-mulher-

e-concretou-o-corpo-dela-na-parede.ghtml. Acesso em: 28/08/2021.) 

Considerando o relato marcado pela desigualdade de gênero que, no Brasil, é também um crime hediondo, assinale a 
alternativa que coaduna e completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) latrocínio
B) xenofobia
C) feminicídio
D) assédio sexual
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16 
A Floresta Amazônica possui uma biodiversidade muito rica e de grande relevância ambiental para todo o Planeta com, 
aproximadamente, 5,5 milhões de km² de extensão. Sendo considerada a maior floresta tropical do mundo, perpassa 
por alguns países, EXCETO: 
A) Peru.
B) Chile.
C) Bolívia.
D) Equador.

17 
Entre os anos de 1500 e 1530, juntamente com a época do Descobrimento do Brasil, os portugueses exploraram durante 
o período da colonização a primeira matéria-prima do Brasil, ocasionando, assim, o primeiro desastre ecológico;
trata-se de:
A) Prata.
B) Ouro.
C) Pau-Brasil.
D) Minério de ferro.

18 
“A mesatenista Cátia Oliveira, de Cerqueira César (SP), conquistou a 20ª medalha do Brasil nas Paralimpíadas deste ano. 
Ela tinha o sonho de defender a seleção brasileira de futebol e passou a jogar tênis de mesa depois que perdeu o 
movimento das pernas em um acidente de carro, em 2007.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2021/08/28/medalhista-de-bronze-catia-oliveira-passou-a-jogar-tenis-
de-mesa-apos-acidente-de-carro-renasceu-a-paixao-diz-mae.ghtml. Acesso em: 28/08/2021. Adaptado.)

Os Jogos Paralímpicos, realizados este ano, foram sediados na seguinte cidade: 
A) Tóquio.
B) Sydney.
C) Pequim.
D) Londres.

19 
“Os Estados Unidos da América (EUA ou USA de United States of America) são a maior potência mundial. O país faz 
fronteira com o Canadá e com o México, sendo divido em 50 estados e, ainda, é banhado pelos oceanos Pacífico, Ártico 
e Atlântico, pelo Mar de Bering e pelo Golfo do México.” 

(Fonte: Toda Matéria. Conteúdos Escolares.) 

Sobre o país Estados Unidos da América (EUA), é INCORRETO afirmar que: 
A) Tem como moeda o dólar.
B) Sua capital é Washington D.C.
C) Fica localizado na América do Norte.
D) Tem como atual presidente Donald Trump.

20 
“Cientistas e exploradores da Groenlândia anunciaram a descoberta da ‘ilha mais ao norte do mundo’. A porção de terra 
fica próxima a Oodaaq, sendo considerada até então, o ponto mais setentrional – ou boreal – do planeta. Com 30 metros 
de largura, a pequena ilha apareceu por conta de uma movimentação na camada de _______________ do Ártico.” 
(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/28/expedicao-da-groenlandia-descobre-a-ilha-mais-ao-norte-do-mundo.ghtml. 

Acesso em: 28/08/2021. Adaptado.) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) gelo
B) areia
C) lama vulcânica
D) placas tectônicas
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONHECIMENTOS DO CARGO 

21 
Sobre a operação da máquina, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Manter os pedais dos freios unidos pela trava de união ao trafegar por estradas.
B) Manter o campo de trabalho bem iluminado com os faróis da máquina ao operar à noite.
C) Usar o equipamento hidráulico para levantar a máquina para realizar trabalhos de manutenção ou reparos.
D) Manter o carregador dianteiro próximo ao solo, ao movimentar materiais de um lugar para o outro, para aumentar a

estabilidade e a segurança da máquina.

22 
Infração de trânsito é qualquer desobediência às leis e normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). São 
consideradas infrações de natureza gravíssima, EXCETO: 
A) Dirigir sob a influência de álcool.
B) Dirigir veículo sem possuir habilitação.
C) Ultrapassar pela contramão outro veículo nas faixas de pedestre.
D) Estacionar o veículo em local onde há placa de proibido estacionar.

23 
Considerando a segurança na operação da máquina, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A operação com pneus danificados, excessivamente gastos ou descalibrados, compromete o rendimento da máquina. 
(     ) Não se deve conduzir pessoas nos estribos, para-lamas, ou barra de tração.  
(     ) A pá carregadeira e a retroescavadeira não devem ser usadas como freio, a não ser em emergências. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V.
B) F, V, F.
C) V, F, V.
D) F, F, F.

24 
A sinalização vertical de advertência alerta aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou 
restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam 
permanentes ou eventuais. A placa de advertência apresentada tem como objetivo advertir o condutor sobre a 
existência adiante de:  

A) Um cruzamento de duas vias em nível.
B) De trecho de via com trânsito de pedestres.
C) Uma sinalização semafórica de regulamentação.
D) De alteração do sentido único de circulação para sentido duplo.

25 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.
B) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem.
C) O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor.
D) Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor se trata de uma infração leve.
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26 
“Conduzir o veículo com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados se trata de uma infração 
____________, com penalidade de ________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente 
a afirmativa anterior. 
A) leve / multa
B) grave / multa
C) média / remoção do veículo
D) gravíssima / apreensão do veículo

27 
Sobre a mecânica das máquinas pesadas, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Pedal acelerador.
2. Embreagem.
3. Chave de partida.
(     ) Em trabalho deverá permanecer sempre na posição “alternador ligado”, caso contrário não haverá recarga da bateria.
(     ) Ao trafegar em estradas, recomenda-se o seu uso, mantendo o acelerador manual na posição de marcha lenta.
(     ) Na máquina com reversão mecânica, é acionada pelo pedal; na de reversão automática, por um botão no punho da

alavanca de mudança de marchas. 
A sequência está correta em 
A) 3, 1, 2.
B) 1, 2, 3.
C) 2, 3, 1.
D) 1, 3, 2.

28 
A direção defensiva tem como objetivo que as pessoas dirijam com maior atenção para poder prever o que fazer com 
antecedência e tomar as decisões certas para evitar acidentes. São recomendações de direção defensiva para evitar 
acidentes de trânsito, EXCETO: 
A) Verificar o estado dos pneus.
B) Usar o cinto de segurança de forma correta.
C) Reduzir a velocidade quando houver obstáculos.
D) Transportar animais e objetos soltos no interior do veículo.

29 
De acordo com as normas gerais de circulação e conduta, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Nas interseções e suas proximidades, o condutor deverá efetuar ultrapassagem.
B) Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança.
C) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de

circulação.
D) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de

passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.

30 
Analise as afirmativas e assinale a INCORRETA. 
A) Deve-se manter as soleiras, alças de apoio, volantes e demais comandos da máquina livres de barro, óleo ou graxa.
B) Não se deve operar em terrenos com inclinações que possam comprometer a segurança e a estabilidade da máquina.
C) No caso de máquina equipada com transmissão com reversor automático, deve-se utilizar o reversor automático como

freio de trabalho.
D) Ao movimentar materiais de um lugar para outro, deve-se manter o carregador dianteiro próximo ao solo, para aumentar a

estabilidade e a segurança da máquina.



INSTRUÇÕES 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente e de ponta grossa.
2. Terá a sua prova anulada e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a realização da

prova: retirar-se do recinto da prova sem a devida autorização; for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; utilizar régua de cálculo, livros,
máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos,
gravador, receptor e/ou pagers, e/ou comunicar com outro candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão
digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo que o
desligados.

3. A prova objetiva de múltipla escolha terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas
(gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do
afastamento de candidato da sala de aplicação da prova.

4. A fim de garantir a segurança e a integridade do Concurso Público, no dia da aplicação das provas escritas, os candidatos
serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser
realizados, a qualquer tempo durante a aplicação das provas, outros procedimentos de vistoria.

5. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D), sendo
apenas uma resposta correta.

6. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém
o número correto de questões, se corresponde ao cargo a que o candidato está concorrendo, bem como se os dados
constantes na Folha de Respostas (gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja
incompleto, ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.

7. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes,
informações referentes a seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever do candidato estar ciente das
normas contidas neste Edital.

8. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de
Inscrição do candidato ou em qualquer outro meio.

9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá
retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não
poderá levar o Caderno de Provas. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação a sua Folha de
Respostas (gabarito), devidamente preenchida e assinada.

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador
da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.consulplan.net,
a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha (segunda-feira).
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois)
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos,
com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal,
à Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao
Concurso Público.




