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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SAMAE – Edital nº 001/2019 

CADERNO DE PROVA – OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

 

ATENÇÃO! 

 

Você está recebendo um caderno de prova para o cargo de OPERADOR DE 

MÁQUINAS. 

 

Informações gerais: 

• Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 

a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova de 

OPERADOR DE MÁQUINAS; 

b) este caderno de prova para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, com o 

enunciado das 25 (vinte e cinco) questões objetivas, sem repetição ou falha. 

• Ao receber a folha de respostas você deve: 

a) conferir seu nome, número de identidade e número de inscrição; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar o caderno de prova e a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta 

esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

• As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

• Para cada questão são apresentadas 4 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a, 

b, c, d).  APENAS UMA delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da 

questão. 

• Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

b) qualquer tipo de consulta; 

c) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

d) portar qualquer tipo de aparelhos eletrônicos, bem como relógio de qualquer 

espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, e ainda lápis, lapiseira, 

borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

• Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

• O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para 

marcação da folha de respostas. 

• Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

• Use somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta ao assinalar sua RESPOSTA 

na folha de respostas. Não serão consideradas marcações feitas a lápis. 

• Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas.  

• Questões rasuradas ou com dupla marcação serão consideradas incorretas. 

• Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o 

caderno de prova e a folha de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. 

Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO. 

• A prova e o gabarito estarão disponibilizados para consulta no site do SAMAE dia 

08/04/2019. 

 

BOA SORTE!  
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1) Assinale a data correta da colonização de Brusque marcada pela chegada dos 
imigrantes alemães na região que ficou conhecida como “Colônia Itajahy”, 
sendo hoje a cidade de Brusque: 
 

a. 23 de março de 1881. 
b. 24 de maio de 1822. 
c. 4 de agosto de 1860. 
d. 17 de janeiro de 1890. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2) No trecho “Em 17 de janeiro de 1890, a cidade foi batizada de Brusque, em 
homenagem a Francisco Carlos de Araújo Brusque, presidente da província de 
Santa Catarina na época da fundação da colônia, gaúcho nascido em Porto 
Alegre em 24 de maio de 1822.” A palavra “colônia” significa: 
 

a. Contrato entre o proprietário das terras e colono. 
b. Grupo de migrantes que deixam sua terra de origem e vão povoar, cultivar e 

explorar uma terra estrangeira. 
c. Água aromática. 
d. Nenhuma das alternativas. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3) Marque a alternativa em que todas as cidades fazem limite com o município 
de Brusque: 
  

a. Botuverá, Camboriú, Gaspar, Guabiruba e São João Batista.  
b. Itajaí, Balneário Camboiú, Nova Trento, Botuverá e Guabiruba. 
c. Botuverá, Vidal Ramos, Guabiruba, Gaspar e Canelinha. 
d. Itajaí, Camboriú, Canelinha, Nova Trento e Gaspar. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas de acordo 
com a mesma regra de acentuação ortográfica: 
 

a. Princípio, Malária, Sesquicentenário.  
b. Enigmático, Série, Hidrômetro. 
c. Próximo, Deixará, Máquina. 
d. Proprietário, Início, Ósculo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5) Dentre as opções, marque a opção em que todas as palavras estão com a 
grafia correta: 
 

a. Beneficiente, Concecção, Excessão Xícara, Chingar. 
b. Beneficiente, Conexão, Exceção, Chícara, Xingar. 
c. Beneficente, Conecção, Excessão, Chícara, Chingar.  
d. Beneficente, Conexão, Exceção, Xícara, Xingar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6) Na língua portuguesa, é INCORRETO afirmar que: 
 

a. Antônimo, vem a ser a palavra que tem significado contrário ao de outra(s). 
b. Homônimo é a palavra que, embora com som semelhante e escrita diferente 

tem significado semelhante ou idêntico a outra(s). 
c. À palavra que tem pronúncia e grafia muito semelhante a outra, mas que tem 

significado diferente, dá-se o nome de parônimo. 
d. Sinônimo, diz-se da palavra que tem significado semelhante ou idêntico a 

outra(s). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7) Na frase “Precisa-se de atores para a peça.”, o sujeito é: 
 

a. Indeterminado 
b. Simples 
c. Composto 
d. Oração sem sujeito 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor não poderá ultrapassar 
veículos, EXCETO:   

 

a. Em vias com duplo sentido de direção e pista única. 
b. Nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente. 
c. Em vias com duplo sentido de direção e pista dupla. 
d. Nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9) De acordo com o Art. 60. do Código de Trânsito Brasileiro as vias abertas à 
circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em:  

a. Vias Urbanas e Vias Rurais. 
b. Vias Urbanas, Vias Rurais, Rodovias e Estradas. 
c. Rodovias, Estradas, Ruas e Avenidas. 
d. Rodovias, Vias de trânsito rápido e Avenidas. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10) Indique a categoria mínima de Carteira Nacional de Habilitação necessária 
para a condução de retroescavadeira segundo o Código de Trânsito Brasileiro:  
 

a. Categoria A. 
b. Categoria B. 
c. Categoria C. 
d. Categoria D. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11) De acordo com o artigo 29, inciso III do CTB, os veículos, transitando por 
fluxos que se cruzem, ao se aproximarem de local não sinalizado, terá 
preferência de passagem: 
 

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

b. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. 
c. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.  
d. As alternativas a, b e c estão corretas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12) Considerando a sinalização horizontal de trânsito representada pela imagem 
abaixo, indique a alternativa correta:  
 

 
 

a. Permite ultrapassagem e divide a via em dois sentidos de fluxo.  
b. Não permite a ultrapassagem e não divide a via em dois sentidos de fluxo. 
c. Permite a ultrapassagem e não divide a via em dois sentidos de fluxo. 
d. Não permite ultrapassagem e divide a via em dois sentidos de fluxo.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

13) O Código de Trânsito Brasileiro no artigo 87 delimita a classificação dos sinais 
de trânsito. Indique a alternativa que não está de acordo com a classificação 
apresentada na legislação: 

 
a. Verticais, Horizontais, Sonoros. 
b. Luminosos, Sonoros, Publicitários. 
c. Dispositivos de sinalização auxiliar, Verticais, Horizontais. 
d. Gestos do condutor, Dispositivos de sinalização auxiliar, Luminosos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a ultrapassagem de outro veículo em 
movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização 
regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando 
o veículo a ser ultrapassado estiver: 

 

a. Sinalizando o propósito de entrar à esquerda. 
b. Indicando que vai parar.  
c. Sinalizando o propósito de entrar à direita.  
d. Indicando que vai mudar de faixa de rolamento.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15) De acordo com o artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro é dever do 

condutor:  
 

a. Verificar somente a existência dos equipamentos de uso obrigatório e seu 
prazo de validade. 

b. Verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos 
de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível 
suficiente para chegar ao local de destino. 

c. Verificar e se assegurar da existência de combustível suficiente para chegar ao 
local de destino. 

d. Verificar apenas o seu destino não se preocupando com os equipamentos de 
uso obrigatório, visto que isso é competência do empregador em fornecê-lo.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

16) Assinale o significado correto da sinalização vertical indicada pela figura 
abaixo: 
 

 
a. Proibido estacionar. 
b. Via preferencial. 
c. Sentido de circulação da via. 
d. Dê a preferência. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17) Considerando a sinalização horizontal de trânsito, qual o significado da 
imagem abaixo: 

 
 

a. Não permite ultrapassagem e divide a via em dois sentidos de fluxo.  
b. Não permite a ultrapassagem e não divide a via em dois sentidos de fluxo. 
c. Permite a ultrapassagem e não divide a via em dois sentidos de fluxo.  
d. Permite ultrapassagem de acordo com a seta e divide a via em dois sentidos de 

fluxo.  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
18) O Código de Trânsito Brasileiro, em seu anexo I, traz conceitos e definições 

relacionados aos termos empregados no texto da lei, e define sinalização de 
trânsito como sendo um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de 
segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização 
adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos 
veículos e pedestres que nela circulam. Sobre sinalização é INCORRETO 
afirmar: 
 

a. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista 
neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e 
pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. 

b. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das 
vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição 
sobre a via. 

c. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, 
vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da 
sinalização e comprometer a segurança do trânsito. 

d. É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou 
junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos 
que não se relacionem com a mensagem da sinalização. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

19) Assinale a alternativa abaixo que não representa uma infração de trânsito: 
 

a. Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências 
para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a 
segurança e a fluidez do trânsito.  

b. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou 
providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo.  

c. Adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por 
policial ou agente da autoridade de trânsito.  

d. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20) Você vem dirigindo e percebe pela sinalização de trânsito que à frente terá 
um declive acentuado. Antes de começar a descer deve: 

 
a. Testar os freios, manter o carro com o câmbio engatado numa marcha 

reduzida.  
b. Testar os freios e descer no ponto morto para economizar combustível.  
c. Desligar o motor e engrenar uma marcha.  
d. Deixar em ponto morto e testar o freio de mão.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

21) Transitando em uma via, você se depara com um motociclista caído na via, 
qual o procedimento a ser tomado no caso: 

 
a. Parar o veículo que conduz e prestar socorro imediato.  

b. Parar o veículo que conduz, sinalizar o local, acionar o socorro especializado.  

c. Parar o veículo que conduz, sinalizar o local, acionar o socorro especializado e 
em seguida prestar os primeiros socorros de acordo com seus conhecimentos. 

d. Não parar o veículo que conduz pois você não é treinado para prestar 

atendimento.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

22) Para evitar agravamento do acidente de trânsito como novas colisões, 
atropelamento ou incêndios, deve-se, de imediato, tomar a seguinte 
providência: 
 

a. Retirar a vítima do local. 
b. Retirar o veículo do local. 
c. Sinalizar o local. 
d. Verificar a situação das vítimas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23) No caso de um acidente com vítimas, e uma delas com hemorragia de um 
ferimento externo, o que você deve fazer para controlar o sangramento: 
 

a. Fazer uma compressão no local do ferimento com gaze ou pano limpo. 
b. Deixar como está até o socorro chegar.  
c. Lavar com água limpa e após fazer um torniquete.  
d. Comprimir com a mão até parar o sangramento.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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24) Em um motor a Diesel 4 tempos, no tempo de admissão temos: 
 

a. Admissão de mistura ar e combustível e queima pela vela após a compressão.  
b. Admissão de ar. O óleo Diesel é injetado através do bico injetor no final da 

compressão.  
c. Admissão de óleo Diesel. O ar é admitido pelo bico injetor.  
d. Admissão de óleo Diesel e ar após a compressão. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

25) Se você deixa faltar diesel no tanque de combustível de seu caminhão, e 
mesmo após o abastecimento você continua com dificuldade de ligar o 
motor, é correto afirmar que: 
 

a. Há sujeira no filtro de Óleo. 
b. Queimou a bomba de combustível. 
c. Há sujeira no filtro de combustível. 
d. Existe algum ponto da tubulação de combustível com ar, necessitando de uma 

“sangria”. 


