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Execução:

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC
CADERNO DE PROVAS

OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.


A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros
candidatos;

 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.

f) Fazer

 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos
e questões de informática.

g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

 Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
 Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse
sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em
que se inscreveu se encontra devidamente identificado no
Caderno de Prova.
 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada
uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras,
portanto,
preencha
os
campos
de marcação
completamente. Exemplo:
 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
 Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda
que legível.

anotação de informações relativas às suas
respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste
Edital;
PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à sua
realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-

Respostas;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao

procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular

e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
 O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora após
o seu início devendo obrigatoriamente entregar o CADERNO
DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está permitido levar
apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última
página do caderno de prova. Após decorridos 120 minutos de
provas, ou seja, 02(duas) horas, o candidato poderá levar o
CADERNO DE PROVA.

 CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

 Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala, simultaneamente.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a

sua realização;
d) Utilizar-se

de régua de cálculo, livros,
calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário,
notas e/ou impressos que não forem
expressamente permitidos, gravador, receptor e/

 Da análise de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido.
O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc e da
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Assinale a opção cuja palavra foi separada em
sílabas de maneira incorreta.
a) Pas-sa-ri-nho.
b) Tra-ba-lho.
c) Sa-lá-ri-o.
d) Car-ro.
QUESTÃO 02
Assinale a única palavra que é um substantivo
masculino.
a) Emprego.
b) Garagem.
c) Consulta.
d) Vaga.
Leia com atenção o texto a seguir e responda
às questões 03, 04 e 05.
NEGA MALUCA
Massa – Ingredientes
3 ovos
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de chocolate em pó ou
achocolatado
½ xícara (chá) de óleo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pitada de sal
1 xícara (chá) de água quente
Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar,
o achocolatado e a farinha de trigo.
Despeje a massa em uma tigela e adicione a
água quente e o fermento, misturando bem.
Coloque em uma forma untada e asse em fogo
médio-alto a 200 ºC, já aquecido, por 40
minutos.
QUESTÃO 03
O adjetivo presente no fragmento de texto que
trata dos ingredientes é:
a) Xícara.
b) Quente.
c) Farinha.
d) Fermento.
QUESTÃO 04
O plural de açúcar é:
a) Adoçantes.
b) Açúcars.
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c) Açúcares.
d) Doces.
QUESTÃO 05
As palavras, bata, despeje, adicione, coloque e
asse são:
a) Verbos.
b) Pronomes possessivos.
c) Advérbios.
d) Numerais.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Com relação ao valor posicional dos números
são feitas as seguintes afirmações:
I. O antecessor do número 110 é o número
109.
II. O número 70 possui 7 dezenas.
III. 51 < 56.
IV. 342 = 3 centenas + 4 unidades + 2 dezenas.
É correto o que se afirma apenas em:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 07
Júlia, Marina e Fernanda decidiram ir à praia
com o objetivo de coletar conchas. Ao voltarem
para casa e realizarem a contagem verificaram
que Marina coletou 131 conchas, Fernanda
coletou 14 conchas a menos que Marina, e Júlia
coletou 23 conchas a menos que Fernanda.
Quantas conchas Júlia coletou?
a) 92.
b) 93.
c) 94.
d) 95.
QUESTÃO 08
Um confeiteiro consegue produzir 12 bolos por
dia. Com a contratação de alguns auxiliares ele
pretende aumentar sua produção diária em
nove vezes. A expressão numérica que deve
ser utilizada para calcular a quantidade de
bolos que o confeiteiro pretende produzir por
dia após a contratação dos funcionários é:
a) 12 + 9.
b) 12 × 9.
c) 12 × 9 ÷ 24.
d) 12 + 9 ÷ 24.
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QUESTÃO 09
Uma merendeira tem a função de preparar e
servir a merenda para as crianças, além de
manter a organização da cozinha. Certo dia
uma merendeira estava organizando as
caixinhas de achocolatado que seriam
distribuídas no horário do intervalo aos alunos
de uma escola. Ela verificou que existiam 9
caixas de achocolatado no estoque. Cada caixa
era
composta
por
20
caixinhas
de
achocolatado. Ao término do intervalo
sobraram 18 caixinhas de achocolatado.
Quantas caixinhas de achocolatado foram
consumidas durante o intervalo nesse dia?
a) 148 caixinhas.
b) 152 caixinhas.
c) 162 caixinhas.
d) 168 caixinhas.
QUESTÃO 10
Alberto está pesquisando passagens de
ônibus para se deslocar de Florianópolis a
Joinville. Ele encontrou quatro empresas que
realizam esse trajeto e montou a seguinte
tabela com as informações do preço da
passagem e da duração da viagem:
Empresa
Preço
Duração
A
R$ 78,73 3 horas e 26 minutos
B
R$ 81,00 230 minutos
C
R$ 75,22 3,5 horas
D
R$ 80,99 10.800 segundos
Alberto não está preocupado com o preço da
passagem, apenas deseja fazer o trajeto
Florianópolis-Joinville no menor tempo
possível. Nesse caso, qual empresa Alberto
deve escolher?
a) Empresa A.
b) Empresa B.
c) Empresa C.
d) Empresa D.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, é proibido ao Município:
a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas.
b) Dar tratamento igualitário para estrangeiros.
c) Elaborar e executar o orçamento anual.
d) Instituir e arrecadar tributos.
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QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, a estabilidade é atingida ao
completar:
a) Dois anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público.
b) Um ano de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público.
c) Três anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público.
d) Quatro anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Vargem Bonita, há proibição de
promoção para o servidor:
a) No último ano antes da aposentadoria.
b) Em estágio probatório.
c) Que esteja cedido para outro órgão.
d) Em férias.
QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Vargem Bonita, a regra da
jornada de trabalho semanal é:
a) 40 horas.
b) 35 horas.
c) 30 horas.
d) 44 horas.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, o
adicional para o trabalho noturno é de:
a) 15% sobre os vencimentos do servidor.
b) 25% sobre os vencimentos do servidor.
c) 35% sobre os vencimentos do servidor.
d) 20% sobre os vencimentos do servidor.
ESPECÍFICAS
QUESTÃO 16
Em um trator agrícola, a tomada de potência
(TDP) tem a finalidade de:
a) Resfriar o motor.
b) Carregar a bateria.
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c) Acoplar e acionar sistemas
rotativos de implementos.
d) Injetar combustível no motor.

mecânicos

QUESTÃO 17
Com relação à transmissão mecânica de um
trator, assinale a alternativa correta.
a) É responsável pela injeção de combustível no
motor.
b) É composta por cárter, bomba de óleo e filtros.
c) É responsável por controlar a temperatura do
motor.
d) É composta por embreagem, caixa de
marchas, diferencial e redução final.
QUESTÃO 18
O sistema de freios tem como função reduzir a
velocidade do veículo ou efetuar sua parada.
Assim, para tratores agrícolas é comum ser
aplicado de forma individual para cada uma das
rodas traseiras através de pedais distintos.
Com relação ao exposto, assinale a alternativa
correta.
a) O sistema deve ser usado somente com o
sistema 4x4 ativo.
b) Devem-se usar os pedais de freios sempre
com os dois pés juntos.
c) É a principal função desse sistema reduzir os
espaços
para
manobras
e,
consequentemente, o tempo de operação.
d) O sistema deve ser usado para auxiliar em
manobras somente com o sistema diferencial
bloqueado.
QUESTÃO 19
Assinale a alternativa correta sobre a
segurança do operador.
a) Deve-se abastecer o tanque de combustível
do veículo com o motor em funcionamento.
b) O acesso ao trator deve sempre ser feito pelo
lado contrário à posição dos controles do
hidráulico e de freios, evitando, assim,
encostar acidentalmente nos pedais e
alavancas.
c) Não há problemas em subir ou descer do trator
em movimento.
d) Ao descer ladeiras muito acentuadas com
cargas pesadas é recomendável utilizar ponto
morto e os pedais de freios separados sem a
trava.
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QUESTÃO 20
Existem diversos arranjos de painéis de
instrumentos nos tratores. O importante é
saber o significado de cada um dos
instrumentos, luzes de aviso, teclas e botões.
A figura a seguir representa um termômetro.
Acerca do exposto, assinale a alternativa
correta.

a) O termômetro marca as horas trabalhadas e é
a base para todo o serviço de assistência e
manutenção.
b) O termômetro indica as faixas de temperatura
da água do sistema de arrefecimento, dividido
geralmente entre: motor frio, temperatura
normal de trabalho e motor superaquecido.
c) O termômetro marca as rotações por minuto
(RPM) desenvolvidas pelo motor.
d) O termômetro indica o nível do combustível
dentro do tanque.
QUESTÃO 21
O operador de trator agrícola foi escalado para
realizar a aração em um terreno plano com uma
grade de discos fixos e verificou que precisa
ajustar o implemento para a posição mais
horizontal possível. Assinale a alternativa com
o procedimento correto.
a) Colocar lastros (pesos) sobre o implemento.
b) Aumentar ou diminuir o comprimento do 3º
ponto superior.
c) Alterar o ângulo dos discos em relação à
grade.
d) Esvaziar os pneus a fim de nivelar a grade.
QUESTÃO 22
É importante realizar verificações diárias a fim
de garantir o perfeito funcionamento do
veículo. Sobre o exposto, assinale a alternativa
correta.
a) Os tratores agrícolas têm diversos pinos para
lubrificação, conhecidos como pinos graxeiros,
que devem ser lubrificados anualmente.
b) A verificação do nível do óleo lubrificante no
cárter do motor é feita por meio de uma vareta
contendo indicação dos níveis mínimo e
máximo. O motor deve funcionar sempre com
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o nível do óleo no cárter entre as marcações
mínima e máxima da vareta.
c) Com relação ao nível de água do radiador, não
é necessário verificá-lo e/ou completá-lo, haja
vista que problemas de vazamento da água
são impossíveis de ocorrer.
d) É recomendado verificar se existem
vazamentos de óleo nos cubos, mangas de
eixo, caixa diferencial e caixa de marcha. Caso
existam vazamentos não é necessário realizar
reparos, pois não são componentes
importantes.

a) A operação com pneus danificados,
excessivamente gastos ou descalibrados
compromete a segurança e o rendimento da
máquina.
b) Pode-se permitir que alguém permaneça sob
um implemento suspenso pelo hidráulico com
o trator em movimento.
c) Somente durante a noite é necessário manter
as luzes de farol baixo da máquina acesas.
d) Se for necessário transportar pessoas, devemse conduzi-las nos estribos, para-lamas ou na
barra de tração.

QUESTÃO 23
Qual o significado da placa a seguir?

QUESTÃO 27
As alternativas a seguir apresentam condutas
de primeiros socorros em caso de hemorragia,
exceto:
a) Fazer compressão contínua no local do
ferimento.
b) Colocar uma bolsa de gelo no local do
ferimento.
c) Folgar as roupas da vítima.
d) Deixar o local do ferimento mais baixo que o
resto do corpo.

a)
b)
c)
d)

Veículos lentos, usem a faixa da direita.
Veículos lentos, usem o acostamento.
Proibido o trânsito de veículos lentos.
Veículos lentos, usem a faixa da esquerda.

QUESTÃO 24
As vias são classificadas em vias de trânsito
rápido, arteriais, coletoras e locais. Em vias
urbanas locais não sinalizadas, o limite de
velocidade é:
a) 80 km/h.
b) 60 km/h.
c) 40 km/h.
d) 30 km/h.

QUESTÃO 28
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
são
responsáveis
por
proteger
os
trabalhadores e garantir a segurança contra
riscos capazes de ameaçar sua saúde e/ou
integridade física. São considerados EPIs,
exceto:
a) Protetor auricular, luvas e colete refletivo.
b) Protetor auricular, capacete e boné.
c) Botas, máscara e jaleco.
d) Protetor auricular, luva e chave inglesa.

QUESTÃO 25
Todo condutor de qualquer veículo possui o
dever de:
a) Andar com a máquina e com o implemento
baixo somente em ruas asfaltadas.
b) Manter acesa a luz alta dos faróis em vias com
iluminação pública.
c) Transitar em velocidade compatível com a
segurança nos cruzamentos ou estradas sem
sinalização.
d) Ultrapassar
sempre
pela
direita
ou
acostamento.

QUESTÃO 29
De acordo com o artigo 29 do Código de
Trânsito Brasileiro, que trata do trânsito de
veículos, assinale a afirmação verdadeira.
a) O veículo deve circular pelo lado esquerdo da
via caso a via não seja sinalizada.
b) O veículo deve manter uma distância de
segurança dos outros veículos.
c) O veículo de maior tamanho terá preferência
em rotatórias.
d) O veículo que vier pela esquerda terá
preferência em cruzamentos.

QUESTÃO 26
Sobre a segurança operacional em máquinas
agrícolas, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 30
Do capítulo XV – Das Infrações – do Código de
Trânsito Brasileiro, assinale o que for correto.
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a) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança é infração leve, e
o condutor está sujeito a penalidade de multa.
b) Usar o veículo para arremessar, sobre os
pedestres ou veículos, água ou detritos é
infração leve, e o condutor está sujeito a
penalidade de multa.
c) Transportar crianças em veículo automotor
sem observância das normas de segurança
especiais é infração grave, e o condutor está
sujeito a multa e retenção do veículo até que a
irregularidade seja sanada.
d) Deixar o condutor ou passageiro de usar o
cinto de segurança é infração média, e o
condutor está sujeito a penalidade de multa.
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