
PREFEITURA DE ORLEANS 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

PORTUGUÊS 
 
01. Qual das palavras abaixo está corretamente separada em sílabas: 
A) de-sen-vol-vime-nto 
B) par-ale-los 
C) err-a-di-ca-ção 
D) su-pe-ri-or 

02 .  Marque a alternativa que identifica a palavra que não deve ser acentuada: 
A) século 
B) dicionário 
C) guérra 
D) ausência 

03 .  Marque a alternativa que identifica a palavra que deve ser acentuada: 
A) plataforma 
B) vinho 
C) petala 
D) rosa 

04 .  Qual das palavras abaixo tem como significado uma grande quantidade de peixes juntos: 
A) multidão 
B) cardume 
C) enxame 
D) peixada 

05 .  Qual das palavras abaixo não está escrita corretamente: 
A) matutino 
B) vespertino 
C) charope 
D) servidor 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Qual foi a cidade escolhida  para realização das Olimpíadas de 2016. 
A ) Madri 
B) Tel Aviv 
C ) Londres 
D ) Rio de Janeiro 
 
07. Temporais, furacões, enchentes. Parece que o mundo está mudando. Muitos cientistas acham que 
essas mudanças do clima estão ocorrendo devido: 
A ) Ao aquecimento global. 
B)  A tempestades magnéticas. 
C ) À Guerra no Oriente Médio. 
D ) Ao aumento das florestas no planeta. 
 
08. O Parque da Serra do Tabuleiro fica em qual dos municípios abaixo? 
A ) Palhoça 
B ) Joaçaba 
C ) Florianópolis 
D ) Campo Alegre 
 
09.  Em que lugar do Rio de Janeiro ocorreu o maior deslizamento da história do Brasil, resultando na 
morte aproximada de 1000 pessoas? 
A) Na favela do Alemão 
B) Na região Serrana 
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C) Na área rural 
D) Na favela da Rocinha 

10. Qual o nome do terrorista mais procurado do mundo, responsável pelo maior ataque terrorista em 
solo norte-americano e que foi morto no dia 1 de maio de 2011? 
A) Barack Obama 
B) Osama Bin Laden 
C) Saddam Hussein 
D) Muamar kadafi 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

11. Qual(is) peça(s) poderá começar a danificar, se operarmos uma pá-carregadeira equipada com 
conversor de tork com freio inoperante?  
A) placa motris. 
B) engrenagem de fibra. 
C) engrenagem e eixo da turbina. 
D) rolamento do conversor. 
 
12 - As duas alavancas laterais de controle de equipamentos da moto niveladora, se acionarmos ela,  
quais equipamentos entrará em função? 
A) o escarificador. 
B) o gira círculo. 
C) a inclinação da roda. 
D) levantamento e abaixamento da lâmina. 
 
13. Qual o tempo especificado pelo fabricante para as trocas de óleo do motor em moto niveladoras 
que não usam óleos especiais como o modelo da Caterpillar? 
A) 150 horas. 
B) 100 horas. 
C) 250 horas. 
D) 400 horas. 
 
14.  Para que não ocorra algum tipo de acidente em moto niveladora que não abaixa a lâmina com o 
motor desligado foi projetado o sistema de freios com acumulador de pressão, que funcionando 
normalmente podemos usar ate quantas vezes como o motor desligado? 
A) 10 a 15 vezes. 
B) 5 a 10 vezes.  
C) 25 a 30 vezes. 
D) 25 a 35 vezes. 
 
15 .  Para que não ocorra acidentes imprevisto ao transportar uma pá-carregadeira de um local de 
trabalho para outro qual a altura da caçamba devemos elevar? 
A) 2,00 metro em relação ao solo.  
B) 1,50 metros em relação ao solo. 
C) 0,40 cm em relação ao solo. 
D) 0,70 cm em relação ao solo. 
 
16.  Se operarmos uma pá-carregadeira equipada com conversor de tork com freio inoperante, quais 
peças poderá começar a se danificar? 
A) engrenagem de fibra. 
B) engrenagem e eixo da turbina. 
C) rolamento do conversor. 
D) placa motris. 
 
17.  O equipamento de entes existentes na traseira das moto niveladoras dá-se o nome de: 
A) riper. 
B) escarificador. 
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C) subsolador. 
D) descompactador. 
 
18.  O trator esteira é acionado através de qua sistema de direção? 
A) caixa direção hidrostática. 
B) cilindros hidráulicos. 
C) freios laterais. 
D) motores hidráulicos. 
 
19.  Quais ferramentas usamos para  regular o sistema rodante (esteira) de um trator esteira? 
A) algumas chaves fixas. 
B) 1 chave grinfo. 
C) 1 bomba de óleo. 
D) 1 bomba de graxa. 

20. Como é chamado o elemento pressionado para desligar o motor de uma máquina retro-escavadeira 
movida a óleo diesel? 
A) estrangulador. 
B) estratificador. 
C) afogador. 
D) alternador. 

21. O acessório normalmente montado na traseira de uma moto niveladora ou de um trator de esteira, 
empregado para romper o solo facilitando a sua movimentação, é chamado de: 
A) lâmina de corte. 
B) lança escavadeira. 
C) barra de tração oscilante. 
D) ripper ou escarificador. 
 
22. Em um motor de combustão interna, o elemento responsável por dar vazão e pressão ao fluído de 
refrigeração do motor é: 
A) o radiador. 
B) o compressor. 
C) a bomba d água. 
D) a válvula termos tática. 
 
23. Evite colisões mantendo: 
A) Distância segura. 
B) Velocidade máxima. 
C) O veículo sempre limpo. 
D) A luz de alerta sempre ligada. 

24. Se ao acionar a embreagem, ela apresenta um chiado, o que você devo fazer:  
A) Passa óleo na mola da embreagem.  
B) Procura uma oficina qualquer.  
C) Segue normalmente a viagem.  
D) Procura uma oficina especializada.  
 
25) Após o motorista tomar cerveja no almoço deve:  
A) Escovar os dentes e sair dirigindo com cuidado.  
B) Dormir por 10 min. e depois dirigir normalmente.  
C) Não dirigir.  
D) Tomar um banho frio e sai dirigindo.  
 
 


