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          ESTADO DO PIAUÍ 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 
 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

PESADAS 

 

TURNO: TARDE 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Ignorado por políticas públicas, ensino fundamental 2 tem baixa qualidade 

Raquel Cunha/Folhapress  

 

Treze milhões de alunos no país estudam numa etapa que está estagnada em baixo patamar de 1 

qualidade. O ciclo em questão compreende do sexto ao nono anos, os últimos do ensino fundamental, que idealmente 2 

recebem estudantes entre 11 e 14 anos. 3 

Não há políticas governamentais suficientes para o aprimoramento dessa fase da educação básica 4 

brasileira, uma carência que é reconhecida até mesmo por gestores públicos da área. 5 

Nessas séries, o aluno deixa de ter apenas um professor, que leciona português e matemática, para 6 

responder para cerca de dez – o número depende do projeto pedagógico de cada colégio. 7 

Essa mudança, dizem especialistas, é feita de forma brusca, sem que a criança seja preparada, afetando 8 

um aluno já impactado por conflitos típicos da puberdade. 9 

Números oficiais evidenciam a dificuldade dos alunos ao ingressarem nesse nível: o sexto ano, que abre 10 

a etapa final, tem a maior taxa de reprovação (15%) e abandono (3,8%) entre as nove séries do ensino fundamental. 11 

"Há uma lacuna nessa etapa", afirma o vice-presidente do conselho de secretários estaduais de 12 

Educação, Rossieli Soares da Silva. 13 

"Há um justo esforço do país para alfabetizar nas primeiras séries. Para o ensino médio, há discussão 14 

sobre currículo. Os anos finais do fundamental ficaram um pouco de lado", diz Silva. 15 

Para o processo de alfabetização, há um programa federal de capacitação de docentes e elaboração de 16 

materiais. Para o ensino médio, o próprio conselho trabalha na reestruturação curricular. 17 

"Sentimos falta de programa nacional para os anos finais do fundamental", diz o presidente da união dos 18 

secretários municipais de Educação, Alessio Costa Lima. 19 

"A maioria dos municípios não tem capacidade para investir nas escolas. O dinheiro está com a União." 20 

Estados e municípios concentram 85% das matrículas dessa etapa do país. 21 

Alunos dos anos finais do fundamental não apresentam melhora nos seus indicadores desde 2009,  22 

segundo monitoramento da ONG Todos pela Educação, feito com base em dados da avaliação federal chamada Prova 23 

Brasil. 24 

Por exemplo: apenas 16% se formam nessa etapa com conhecimento considerado adequado em 25 

matemática. 26 

A partir de 2005, com as melhorias nos indicadores dos primeiros anos do fundamental, esperava-se 27 

que, como numa onda, alunos que progrediram no quinto ano teriam desempenho melhor nas séries seguintes. 28 

Autoridades da área de educação afirmavam, na época, que o sistema todo se beneficiaria. 29 

"Os dados mostram que isso não ocorreu. A melhoria não vem por inércia", diz Paula Louzano, que é 30 

doutora em educação pela Universidade de Stanford (EUA). "Precisamos interferir nas variáveis dos anos finais do 31 

fundamental", diz Louzano. 32 

A pesquisadora cita como exemplos a definição de um currículo nacional (em debate no Ministério da 33 

Educação) e mudança na formação de professores do ensino básico –necessidade  que é consenso entre gestores e 34 

especialistas ouvidos pela Folha. 35 

A formação atual tem "visão muito acadêmica" e pouco sobre psicologia do desenvolvimento,  diz a 36 

professora de geografia da USP Sueli Furlan, que trabalha com formação dos docentes. Ela diz haver resistência contra as 37 

mudanças nas universidades. 38 

 

Visita ao site http://www1.folha.uol.com.br/educacao em 2/5/2016 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

 

 

01) Conforme o texto 

 

(A) O ensino fundamental tem sido deixado de 

lado pelas políticas públicas de educação. 

(B) Existe uma preocupação na formação dos 

professores dos últimos anos do ensino 

fundamental. 

(C) A psicologia da educação tem sido atualizada 

nos currículos de formação de professores. 

(D) A atual conjuntura educacional inviabiliza o 

progresso dos alunos nas duas últimas séries 

do ensino fundamental. 

 

02) O texto evidencia 

 

(A) O novo papel social da Escola, sobretudo 

relacionado às primeiras séries do ensino 

fundamental. 

(B) A necessidade de que haja políticas públicas 

voltadas para as duas últimas séries do ensino 

fundamental. 

(C) O cuidado das escolas com a orientação 

vocacional dos estudantes do ensino 

fundamental. 

(D) A necessidade de maior empenho na busca de 

sucesso escolar, sobretudo nas duas últimas 

séries do ensino fundamental. 

 

03) Considerando-se o contexto em que se insere, 

a palavra transcrita à direita pode substituir a 

da esquerda sem prejudicar o sentido na frase 

 

(A) “Até mesmo” (L.5) - também 

(B) “como” (L.33) - conforme 

(C) “sem” (L.8) - ainda que 

(D) “apenas” (L.25) - quase 

 

04) É FALSO o que se afirma sobre o termo 

transcrito em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “haver” (L.37), do ponto de vista 

fonético, o “h” NÃO representa uma consoante 

brasileira. 

(C) Na palavra “exemplo” (L.25), o grupo “-mp” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “especialistas” (L.8) há a 

ocorrência de um hiato. 

 

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que” e “que”  em “esperava-se 

que, como numa onda, alunos que 

progrediram no quinto ano teriam 

desempenho melhor nas séries seguintes” 

(L.27/28) são iguais enquanto classe 

gramatical. 

(B) O termo “segundo” (L.23) representa uma 

ideia de número ordinal. 

(C) Na oração "Há um justo esforço do país” (L.14), 

se trocado o verbo “haver” por “existir” a 

expressão “um justo esforço do país” sofreria 

mudança de função sintática. 

(D) A expressão “Nessas séries” (L.6) denota lugar. 

 

06) Em,  

 

“uma carência (...) é reconhecida até mesmo por 

gestores públicos da área” (L.5).  

 

Se  a frase for transformada para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) reconheciam 

(B) reconheceram 

(C) reconhece 

(D) reconhecem 

 

 

07) Exprimem a mesma noção modo-temporal as 

formas verbais transcritas em 

 

(A) "formam"(L.25) e "afirmavam"(L.29). 

(B) "tem"(L.36) e "ingressarem"(L.10). 

(C) "esperava"(L.27) e "afirmavam"(L.29). 

(D) "Sentimos"(L.18) e "ingressarem"(L.10). 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

08) Observe: 

 

I.  “ “Paula Louzano (...)  é doutora em educação 

pela Universidade de Stanford (EUA).” (L.31). 

II. Essa mudança (...) é feita de forma brusca,” 

(L.8). 

 

Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 

 

(A) Predicado Nominal. 

Predicado Verbal. 

(B) Predicado  Nominal 

Predicado Nominal. 

(C) Predicado Verbal 

Predicado Nominal. 

(D) Predicado Verbal 

Predicado  verbo-nominal 

 

09) Assinale a alternativa em que todas as 

palavras recebem acento gráfico pela mesma 

razão. 

 

(A)  “está” (L.1) e “já” (L.9). 
(B) “políticas” (L.4) e  “próprio” (L.17). 
(C) “secretários” (L.19) e “próprio” (L.17). 
(D) “séries” (L.6) e  “acadêmica” (L.36). 
 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “materiais” (L.17), “próprio” (L.17), 
“professor” (L.6) 

(B) “país” (L.14), “médio” (L.17), “ficaram” (L.15) 
(C) “vem” (L.30), “melhorias” (L.27), “mudanças” 

(L.38) 
(D)  “alfabetização” (L.16), “leciona” (L.6), “taxa” 

(L.11) 
 

11) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 

 

(A) “...Não há políticas governamentais 
suficientes” (L.4). 

(B) “Essa mudança” (L.8) 
(C) “Números oficiais” (L.10). 
(D) “A formação atual tem "visão muito 

acadêmica”” (L.36). 

12) As palavras “partir” (L.27), “acadêmica” (L.36) 
e “séries” (L.28) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 
(C) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
 
13) Levando-se em consideração a acentuação 

gráfica, a palavra que, com a presença ou 
ausência do acento, possibilita outra 
pronúncia e  a mudança de classe gramatical. 
Marque a alternativa em que isso ocorre. 

 
(A) “investir” (L.20). 
(B) “colégio” (L.7). 
(C) “área” (L.29). 
(D) “beneficiaria” (L.29). 
 
14) Marque a alternativa em que todas  as palavras 

apresentam divisão silábica corretamente 
dividas. 

 
(A) “es-ta-gna-da” (L.1), “din-hei-ro” (L.20), “mu-

n-icí-pios” (L.20). 
(B)  “co-nhe-ci-men-to” (L.25), “Fe-i-to” (L.23),  

“de-ssa” (L.21). 
(C) “pro-fes-so-ra” (L.37), “be-ne-fi-ci-a-ri-a” 

(L.29),  “á-rea” (L.29) 
(D) “re-sis-tên-ci-a” (L.37), “a-tual” (L.36), “a-d-

que-a-do” (L.25) 
 
15) As vírgulas foram usadas pela mesma razão 

que em “"Há uma lacuna nessa etapa", afirma 
o vice-presidente do conselho de secretários 
estaduais de Educação, Rossieli Soares da 
Silva. (L.12/13). 

 
(A) “Para o ensino médio, há discussão sobre 

currículo.” (L.14/15). 
(B)  “Alunos dos anos finais do fundamental não 

apresentam melhora nos seus indicadores 
desde 2009,  segundo monitoramento da ONG 
Todos pela Educação, feito com base em dados 
da avaliação federal chamada Prova Brasil.” 
(L.22/24). 

(C) “Não há políticas governamentais suficientes 
para o aprimoramento dessa fase da educação 
básica brasileira, uma carência que é 
reconhecida até mesmo por gestores públicos 
da área.” (L.4/5). 

(D) “Essa mudança, dizem especialistas, é feita de 
forma brusca” (L.8). 

 



 

                                                                                                                                                          Página 5 de 11 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

 

 

16) Qual das cidades abaixo é a mais próxima? 

 

(A) Gotham City, que fica à 28 km de distância.  

(B) Metrópolis, que fica à 56.000m de distância.  

(C) Opal City, que fica à 300 hm de distância.  

(D) Central City, que fica à 500.000 dm de 

distância. 

 

17) Sabendo que o preço da carne é R$ 30/kg, que 

uma pessoa come, em média 300g de carne 

por refeição, e que será feito um churrasco 

para 20 pessoas, qual será o custo para esse 

churrasco? 

 

(A) R$ 130,00.  

(B) R$ 150,00.  

(C) R$ 180,00.  

(D) R$ 200,00. 

 

18) Um bolo pesa 4kg estando inteiro. Numa festa 

de aniversário, os convidados comeram dois 

quintos do bolo. A aniversariante levou o 

restante para casa e dividiu igualmente com 

mais os cinco moradores de sua rua. Quanto 

cada morador ficou, sabendo que ela também 

guardou um pedaço para si? 

 

(A) 500g.  

(B) 0,4 kg.  

(C) 0,3g.   

(D) 4,0 kg. 

 

19) Considere a sequência: 

 

S=(1; 10; 101; 1010; 10101;... ).  

Nessa sequência, o 40º elemento, tem a soma de 

seus algarismos dando exatamente igual a: 

 

(A) 23  

(B) 22 

(C) 21  

(D) 20 

 

20) Uma torneira foi deixada aberta das 20h45min 

de uma dia e só foi fechada às 11h15min do dia 

seguinte. Sabendo que a vazão da água era 

constante de 30 litros por hora, qual foi o 

desperdício de água nesse período? 

 

(A) 435 m³ 

(B) 43,5 litros 

(C) 0,435 m³  

(D) 4,35 litros.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA ELEMENTAR  

QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

 

 

21) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo 

com o código de trânsito brasileiro no que diz 

respeito aos pedestres e condutores de 

veículos não motorizados. 

 

(A) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 

equipara-se ao motorista em direitos e 

deveres. 

(B) Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras 

de arte a serem construídas, deverá ser 

previsto passeio destinado à circulação dos 

pedestres, que não deverão, nessas condições, 

usar o acostamento. 

(C) Onde houver obstrução da calçada ou da 

passagem para pedestres, o órgão ou entidade 

com circunscrição sobre a via deverá 

assegurar a devida sinalização e proteção para 

circulação de pedestres. 

(D) Nas áreas urbanas, quando não houver 

passeios ou quando não for possível a 

utilização destes, a circulação de pedestres na 

pista de rolamento será feita com prioridade 

sobre os veículos, pelos bordos da pista, em 

fila única, exceto em locais proibidos pela 

sinalização e nas situações em que a segurança 

ficar comprometida. 

 

22) Ao encontrar a placa abaixo o condutor 

entenderá corretamente que ela indica: 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Interseção na horizontal 

(B) Área com desmoronamento 

(C) Passagem de nível com barreira 

(D) Passagem de nível sem barreira 

 

 

 

23) Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo 

com o Código de Trânsito Brasileiro no que diz 

respeito à engenharia de tráfego, da operação, 

da fiscalização e do policiamento ostensivo de 

trânsito. 

 

(A) Nenhum projeto de edificação que possa 

transformar-se em polo atrativo de trânsito 

poderá ser aprovado sem prévia anuência do 

órgão ou entidade com circunscrição sobre a 

via e sem que do projeto conste área para 

estacionamento e indicação das vias de acesso 

adequadas. 

(B) Qualquer obstáculo à livre circulação e à 

segurança de veículos e pedestres, tanto na via 

quanto na calçada, caso não possa ser retirado, 

deve ser devida e imediatamente sinalizado. 

(C) É permitida a utilização das ondulações 

transversais e de sonorizadores como 

redutores de velocidade, exceto em casos 

especiais definidos pelo órgão ou entidade 

competente, nos padrões e critérios 

estabelecidos pelo CONTRAN. 

(D) Em casos de emergência, a autoridade de 

trânsito com circunscrição sobre a via avisará 

a comunidade, por intermédio dos meios de 

comunicação social, com quarenta e oito horas 

de antecedência, de qualquer interdição da via, 

indicando-se os caminhos alternativos a 

serem utilizados. 

 

24) O Código de Trânsito Brasileiro estabelece 

uma ordem para que o candidato à habilitação 

deva submeter-se a exames realizados pelo 

órgão executivo de trânsito. Que exame será 

realizado primeiro pelo candidato? 

 

(A) Escrito, sobre legislação de trânsito; 

(B) De aptidão física e mental 

(C) De noções de primeiros socorros, conforme 

regulamentação do CONTRAN; 

(D) De direção veicular, realizado na via pública, 

em veículo da categoria para a qual estiver 

habilitando-se. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

25) Leia o artigo abaixo do Código de Trânsito 

Brasileiro e assinale a alternativa em que o 

parágrafo correspondente a este artigo está 

INCORRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) § 1º - A formação de condutores deverá incluir, 
obrigatoriamente, curso de direção defensiva 
e de conceitos básicos de proteção ao meio 
ambiente relacionados com o trânsito. 

(B) § 2º - Ao candidato aprovado será conferida 
Permissão para Dirigir, com validade de um 
ano. 

(C) § 3º - A Carteira Nacional de Habilitação será 
conferida ao condutor no término de um ano, 
desde que o mesmo não tenha cometido 
nenhuma infração de natureza grave ou 
gravíssima, ou seja, reincidente em infração 
média. 

(D) § 4º - A não obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitação, tendo em vista a incapacidade de 
atendimento em que o condutor tenha 
cometido infração de natureza grave ou 
gravíssima, ou seja, reincidente em infração 
média, não obriga o candidato a reiniciar todo 
o processo de habilitação. 

 
26) De acordo com o Art. 153 – do Código de 

Trânsito Brasileiro estabelecendo que o 
candidato habilitado terá em seu prontuário a 
identificação de seus instrutores e 
examinadores, que serão passíveis de punição 
conforme regulamentação a ser estabelecida 
pelo CONTRAN. Assim as penalidades 
aplicadas aos instrutores e examinadores 
serão de: 

 
(A) Advertência  
(B) Suspensão 
(C) Exclusão 
(D) Cancelamento da autorização para o exercício 

da atividade, conforme a falta cometida. 
 

27) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 
a Carteira Nacional de Habilitação, expedida 
em modelo único e de acordo com as 
especificações do CONTRAN, atendidos os pré-
requisitos estabelecidos neste Código, conterá 
fotografia, identificação e CPF do condutor, 
terá fé pública e equivalerá a documento de 
identidade em todo o território nacional. 
Sobre esse assunto todas as afirmações abaixo 
estão corretas, EXCETO. 

 
(A) É obrigatório o porte da Permissão para 

Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação 
quando o condutor estiver à direção do 
veículo. 

(B) A emissão de nova via da Carteira Nacional de 
Habilitação será regulamentada pelo 
CONTRAN. 

(C) A Carteira Nacional de Habilitação e a 
Permissão para Dirigir somente terão validade 
para a condução de veículo quando 
apresentada em original. 

(D) A identificação da Carteira Nacional de 
Habilitação expedida e a da autoridade 
expedidora serão registradas no CONTRAN. 

 
28) “Freios são dispositivos que foram 

desenvolvidos para permitir o controle do 
movimento de rotação da roda de um veiculo, 
de uma maquina ou equipamento, de modo a 
retardar ou mesmo interromper esse 
movimento e também impedir que o 
movimento seja reiniciado”. Analise as 
afirmações abaixo sobre os freios 

 
I. O sistema de freio a tambor é composto de 

varias partes que são montadas e fixadas 
diretamente ao prato de freio, também 
conhecido como “espelho” ou “backing plate”.  

II. O “espelho” ou “backing plate” é o elemento 
estrutural do freio a tambor e sua geometria e 
importante para a efetividade de ação de 
sapatas; 

III. Os freios a tambor têm múltiplas funções. 
Além de atuarem como freio de serviço, sua 
função secundaria é atuar como freio de 
estacionamento e como função terciaria como 
freio de emergência, isso em situações onde ha 
a perda de atuação total ou parcial do freio 
dianteiro; 

IV. Existe apenas um tipo de freios a tambor, 
desenvolvidos mediante a atuação das sapatas 
e atuadores. 

 

Art. 148 - Os exames de habilitação, 

exceto os de direção veicular, poderão ser 

aplicados por entidades públicas ou 

privados credenciados pelo órgão 

executivo de trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal, de acordo com as 

normas estabelecidas pelo CONTRAN. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

29) Assinale a alternativa INCORRETA no que diz 

respeito à associação da imagem com o nome 

do freio. 

 

(A)   

 

 

 

 

(B)    

 

 

(C)    

 

 

(D)  

 

 

30) Os lubrificantes são utilizados nos 

compartimentos dos motores, nos sistemas de 

transmissão e nas peças móveis dos 

equipamentos mecanizados. Proporcionam 

uma melhor conservação, maior vida útil, mais 

adequado desempenho e menores custos de 

manutenção desses equipamentos. Todas 

abaixo são funções dos lubrificantes nos 

motores de combustão, EXCETO. 

 

(A) Lubrificação das superfícies de atrito e 

choque, reduzindo assim o desgaste, bem 

como a vedação de gases no cilindro do motor 

durante o tempo motor;  

(B) Aquecimento de peças internas como 

êmbolos, paredes do cilindro, anéis, mancais e 

outras;  

(C) Limpeza de orifícios internos e 

compartimentos, com a condução de detritos 

para serem retidos pelos filtros;  

(D) Proteção contra a corrosão das superfícies 

metálicas, provocada pela ação de gases 

corrosivos, formados pela combustão.  

 

31) O bloco é a estrutura principal do motor, onde 

estão agregados, entre outros, os seguintes 

elementos: 

 

(A) Cilindros e êmbolos; 

(B) Árvore de manivelas; 

(C) Tripoide e amortecedor 

(D) Cabeçote. 

 

32) O motor de 4 tempos funciona pela repetição 

ordenada de quatro movimentos. 

 

I. 1º Tempo: Admissão 

II. 2º Tempo: Compressão 

III. 3º Tempo: Combustão 

IV. 4º Tempo: Escapamento 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretos. 

(B) Apenas I, II e III estão corretos 

(C) Apenas I, III e IV estão corretos 

(D) Apenas II, III e IV estão corretos 

 

33) Que peça serve de fixação para as velas de 

ignição, guias de válvulas, válvulas e mancais 

de apoio do conjunto dos balancins ou 

comando de válvulas? 
 

(A) Válvulas de Admissão e Escape 

(B) Comando de Válvulas 

(C) Tuchos 

(D) Cabeçote 

 

34) Todos abaixo são tipos de Bloco, EXCETO. 
 

(A) Em linha; 

(B) Em S 

(C) Radial 

(D) Com cilindros opostos 

- Freios Duo-Servo 

(atuação hidráulica)  

- Freios Uni-Servo 

(atuação hidráulica) 

- Freios Simplex Tipo S-

Cam (atuação 

pneumática) 

- Freios Duplex (atuação 

hidráulica) 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

35) O cárter é o componente que serve de 

reservatório de óleo e de elemento de 

proteção aos órgãos internos do motor. Todas 

as afirmações sobre o cárter estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) O cárter é parafusado no bloco do motor e para 

vedação entre os dois componentes são 

usadas juntas de cortiça ou borracha, ou ainda 

silicone que resiste a altas temperaturas. 

(B) Em alguns tipos de cárter, vamos encontrar na 

sua parte interna uma placa de aço que serve 

para atenuar o movimento brusco do óleo 

dentro do cárter, evitando uma falha na 

lubrificação. 

(C) De acordo com as características do motor, o 

cárter varia de forma e tamanho. Mesmo 

assim, o cárter sempre deve ter uma pressão 

uniforme do óleo em seu interior e eliminar 

vapores de combustível, água e óleo causados 

devido ao funcionamento do motor. 

(D) A ventilação do cárter pode ser indireta e 

negativa nesta última os gases produzidos no 

cárter são lançados para a atmosfera. 

 

36) O sistema de ignição é responsável pela 

produção e distribuição de alta tensão que, 

recebida no momento certo, salta da vela e 

inflama a mistura de ar /combustível no 

interior da câmara de combustão. Os 

componentes que fazem parte deste sistema 

são: 

 

I. Bateria e Chave de ignição; 

II. Bobina de ignição e Distribuidor; 

III. Cabos de vela e Vela de ignição. 

IV. Carburador e filtro 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretos. 

(B) Apenas I, II e III estão corretos 

(C) Apenas I, III e IV estão corretos 

(D) Apenas II, III e IV estão corretos 

 

37) É o elemento do sistema de ignição que 

fornece a alta tensão para a produção da 

centelha na vela 

 

(A) Chave de ignição 

(B) Bateria 

(C) Bobina de ignição 

(D) Distribuidor 

 

38) A recuperação de uma vítima de um acidente 

depende da rapidez com que ela recebe os 

primeiros atendimentos. Para tanto, é 

necessário conhecer um pouco sobre esses 

procedimentos. Em caso de queimadura todos 

os procedimentos abaixo devem ser feitos com 

a vítima, EXCETO. 

 

(A) Não furar as bolhas. 

(B) Não arranque, nem solte roupas coladas à 

queimadura, quando necessário, recorte as 

roupas em volta da ferida. 

(C) Não ofereça líquidos, quando o acidentado 

estiver consciente. 

(D) Encaminhe a vítima para atendimento médico, 

pois quanto maior a área da pele queimada, 

mais grave é o caso. 

 

39) Hemorragia é a perda de sangue devido ao 

rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou 

artéria em caso de acidentados em que isso 

ocorra são necessários dentre outros os 

seguintes procedimentos, EXCETO. 

 

(A) Colocar compressa sobre o ferimento e 

pressionar com firmeza. 

(B) Usar atadura tira de pano, gravata ou outro 

recurso que tenha à mão para amarrar à 

compressa e mantê-la bem firme no lugar. 

(C) Caso não disponha de compressa, feche a 

ferida com o dedo ou com a mão, evitando uma 

hemorragia intensa. 

(D) Quando o ferimento for nos braços ou nas 

pernas e sem fratura, a hemorragia será 

controlada mais facilmente se a parte ferida 

ficar abaixada. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

40) Estado de choque é o estado de depressão de 

vários órgãos do organismo devido a uma 

falha circulatória, podendo levar a morte. 

Todos os procedimentos abaixo devem ser 

feitos em vítimas que estejam nessa situação, 

EXCETO. 

 

(A) Conserve a vítima deitada e afrouxe-lhe as 

roupas. 

(B) Retire da boca secreções, dentaduras ou 

qualquer objeto. 

(C) Inicie a massagem cardíaca externa se houver 

ausência de pulso e dilatação das pupilas. 

(D) Vire a cabeça da vítima para cima, caso haja 

vômitos e mantenha a cabeça sempre mais alta 

que o corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


