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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Assim como as tecnologias móveis anteriores, as redes 5G dependem de sinais transportados por ondas de rádio - 1 

parte do espectro eletromagnético - transmitidas entre uma antena e o seu telefone celular. 2 

Estamos cercados o tempo todo de radiação eletromagnética - provenientes de sinais de rádio e televisão, assim 3 

como de uma série de tecnologias, incluindo smartphones, e de fontes naturais, como a luz solar. 4 

O 5G usa ondas de frequência mais altas do que as redes móveis anteriores, permitindo que mais dispositivos tenham 5 

acesso à internet ao mesmo tempo e numa velocidade mais rápida. 6 

Essas ondas percorrem distâncias mais curtas pelos espaços urbanos, de modo que as redes 5G exigem mais antenas 7 

transmissoras do que as tecnologias anteriores, posicionadas mais perto do nível do solo. 8 

A radiação eletromagnética usada por todas as tecnologias de telefonia móvel levou algumas pessoas a se 9 

preocuparem com o eventual aumento dos riscos à saúde, incluindo certos tipos de câncer. 10 

Em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que "não foi constatado nenhum efeito adverso à saúde 11 

causado pelo uso de telefones celulares". 12 

No entanto, a OMS junto à Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, na sigla em inglês) 13 

classificaram toda radiação de radiofrequência (da qual os sinais de celular fazem parte) como "possivelmente cancerígena". 14 

Ela foi inserida nesta categoria porque "há evidências que não chegam a ser conclusivas de que a exposição pode 15 

causar câncer em seres humanos". 16 

Comer legumes em conserva e usar talco em pó, por exemplo, é classificado com o mesmo nível de risco. Já a 17 

ingestão de bebidas alcoólicas e o consumo de carnes processadas é colocado numa categoria de risco maior. 18 

Um relatório de toxicologia divulgado em 2018 pelo Departamento de Saúde dos EUA, citado por aqueles que têm 19 

receio em relação à nova tecnologia, mostrou que ratos machos expostos a altas doses de radiação de radiofrequência 20 

desenvolveram um tipo de tumor cancerígeno no coração. 21 

Para este estudo, o corpo dos ratos foi exposto à radiação de telefones celulares durante nove horas por dia todos os 22 

dias durante dois anos, mesmo antes de nascerem. 23 

Não foi identificada nenhuma associação com o câncer no caso das fêmeas ou camundongos analisados. E foi 24 

constatado, inclusive, que os ratos expostos à radiação viveram mais tempo que os do grupo controle. 25 

Um cientista que participou da pesquisa afirmou que "a exposição usada nos estudos não pode ser comparada 26 

diretamente à exposição que os seres humanos são submetidos quando usam telefone celular", mesmo em relação a quem 27 

usa muito. 28 

Frank De Vocht, que oferece consultoria ao governo sobre segurança de telefonia celular, diz que "embora algumas 29 

pesquisas sugiram uma possibilidade estatística de aumentar os riscos de câncer para quem usa muito (celular), até agora a 30 

evidência de uma relação causal não é suficientemente convincente para sugerir a necessidade de uma ação preventiva". 31 

Há, no entanto, um grupo de médicos e cientistas que escreveram para a União Europeia pedindo a suspensão do 32 

lançamento da rede 5G. 33 
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A banda de onda de rádio - usada em redes de telefonia celular - não é ionizante, "o que significa que não tem energia 34 

suficiente para separar o DNA e causar danos celulares", afirma o pesquisador David Robert Grimes, especializado em 35 

câncer. 36 

Nos níveis mais altos do espectro eletromagnético - ou seja, muito acima das frequências usadas pelos telefones 37 

celulares - há riscos claros de exposição prolongada à saúde. 38 

Os raios ultravioletas do Sol se enquadram nessa categoria prejudicial à saúde e podem levar, por exemplo, ao câncer 39 

de pele. 40 

Há limites rigorosos para exposição a níveis de radiação de energia ainda mais altos - como os exames de raios-X e 41 

raios gama -, que podem provocar efeitos nocivos no corpo humano. 42 

"As pessoas estão compreensivelmente preocupadas com a possibilidade de elevar o risco de câncer, mas é crucial 43 

observar que as ondas de rádio são muito menos fortes do que a luz a que estamos expostos todos os dias", diz Grimes. 44 

"Não há evidência confiável", diz ele, "de que os telefones celulares ou redes sem fio causem problemas de saúde." 45 

A tecnologia 5G exige uma série de estações-base novas - ou seja, de antenas que transmitem e recebem sinais de 46 

telefones celulares. 47 

Mas, uma vez que sejam instalados mais transmissores, essencialmente, cada um pode operar com níveis de energia 48 

mais baixos do que a tecnologia 4G, o que significa que o nível de exposição à radiação das antenas de 5G será menor. 49 

As diretrizes do governo do Reino Unido sobre as estações-base de telefonia móvel preveem que os campos de 50 

radiofrequência em locais normalmente acessíveis ao público são bem inferiores aos níveis recomendados. 51 

Parte do espectro 5G permitido pelas diretrizes internacionais está dentro da faixa de micro-ondas. 52 

As micro-ondas geram calor nos objetos pelos quais passam. 53 

No entanto, nos níveis utilizados pelo 5G (e tecnologias móveis anteriores), os efeitos do aquecimento não são 54 

prejudiciais, explica o professor Rodney Croft, consultor da Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não 55 

Ionizante (ICNIRP, na sigla em inglês). 56 

"O nível máximo de radiofrequência que alguém pode ser exposto pelo 5G (ou qualquer outro sinal em áreas 57 

comunitárias em geral) é tão pequeno que nenhum aumento de temperatura foi observado até agora." 58 

FONTE: https://www.bbc.com/portuguese/geral-48987729 59 

 

 
 

01) Segundo o texto, 

 

(A) A tecnologia 5G representa perigo à saúde das pessoas 

em de que suas ondas percorrerem maiores distâncias 

em menor espaço de tempo. 

(B) Os telefones 5G empregam frequências muito mais 

altas, e essas ondas de rádio têm menos sucesso em 

provocar efeitos corpos de humanos dado o baixo nível 

de energia em que opera. 

(C) Um estudo recente, feito com ratos, concluiu com 

segurança, a existência de  relação entre câncer  e 

radiação do celular. 

(D) O risco de desenvolver câncer devido ao uso de celular 

é elevado porque este aparelho utiliza um tipo de 

radiação com energia muito fraca, conhecida como 

radiação não-ionizante. 

02)  

 

1. “A radiação eletromagnética (...) levou algumas 

pessoas” (L.9). 

2. “a OMS junto à Agência Internacional de Pesquisa 

sobre o Câncer (...)classificaram toda radiação de 

radiofrequência” (L.13/14). 

3. “Comer legumes” (L.17). 

 

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser 

substituídos, respectivamente, por 

(A) as / na / los. 

(B) lhes / a / os. 

(C) as / lhe / los. 

(D) lhes / a / los. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-48987729
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03) A progressão semântica da tese que está sendo 

defendida no texto ocorre por meio dos elementos 

coesivos sobre os quais está correto apenas o que se 

afirma em 

 

(A) A expressão “Já” (L.17) introduz, no contexto, uma 

informação que contradiz a anterior, com a finalidade 

de mostrar  que somente a ingestão de bebidas 

alcoólicas é potencialmente cancerígena. 

(B) A preposição “Para” (L.32) indica finalidade, tendo 

em vista objetivar que a União Europeia cancelasse o 

lançamento da rede 5G. 

(C) O conectivo “No entanto” (L.32) liga a declaração que 

introduz à oração anterior com a qual estabelece uma 

relação de restrição. 

(D) A expressão “do que” (L.5) possui valor de locução 

conjuntiva e dá prosseguimento ao assunto tratado por 

meio da comparação estabelecida com a oração 

anterior introdução uma oração com a elipse do verbo 

“usar”. 

 

04) A análise das afirmações em relação aos termos em 

destaque permite afirmar que a única informação sem 

justificativa plausível é a que se faz na alternativa 

 

(A) O termo “de radiação eletromagnética” (L.3) exerce a 

mesma função sintática que “de bebidas alcoólicas” 

(L.18). 

(B) O pronome “nenhuma” (L.24) equivale a qualquer e, 

se colocado posposto ao substantivo com o qual se 

relaciona, altera o sentido da frase. 

(C) A palavra “limites” (L.41), se houver a substituição do 

verbo haver pelo verbo existir muda de função 

sintática. 

(D) A palavra relacional "ou" (L.57) indica  exclusão, 

nesse caso. 

 

05) A oração “que nenhum aumento de temperatura foi 

observado até agora” (L.58), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) consequência. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

 

 

 

 

 

 

06) Há predicado verbal em 

 

(A) “a evidência de uma relação causal não é 

suficientemente convincente” (L.30/31). 

(B)  “os efeitos do aquecimento não são prejudiciais” 

(L.54/55). 

(C) “alguém pode ser exposto pelo 5G” (L.57). 

(D) “O nível máximo de radiofrequência  (...) é tão 

pequeno” (L.57/58). 

 

07) Exerce a mesma função sintática que o termo “de 

telefonia” (L.9) a expressão 

 

(A) “de sinais” (L.3). 

(B) “de câncer” (L.10). 

(C) “de carnes” (L.18). 

(D) “do lançamento” (L.32/33). 

 

08) Os termos “de modo que” (L.7) e “mas” (L.43) 

expressam, respectivamente, ideias de  

 

(A) consequência e oposição. 

(B) explicação e concessão.  

(C) causa e adversidade. 

(D) conclusão e ressalva. 

 

09) O termo coesivo que apresenta uma ideia de concessão 

é o  transcrito na alternativa 
 

(A)  “No entanto” (L.13). 

(B)  “porque” (L.15). 

(C) “embora” (L.29). 

(D) “do que” (L.44). 

 

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “participou” (L.26) e a composta em 

 

(A) tivesse participado. 

(B) tem participado. 

(C) tinha participado. 

(D) terá participado. 

 

11) A ação expressa pela forma verbal transcrita à 

esquerda que está corretamente indicada é 
 

(A) “tenham” (L.5) - hipotética no presente. 

(B) “levou” (L.9) - habitual no passado. 

(C) “viveram” (L.25) – não concluída no passado. 

(D) “podem levar” (L.39) – certa no futuro. 
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12) Tendo como referencial a norma-padrão da língua 

portuguesa, é correto afirmar: 

 

(A) O uso dos parênteses,  em “(e tecnologias móveis 

anteriores)” (L.54), é facultativo, embora a sua 

ausência modifique o sentido da oração. 

(B) A expressão “ou seja” (L.37) introduz uma retificação 

em relação à afirmação anterior. 

(C) Os vocábulos “distâncias” (L.7) e “móveis” (L.54) são 

acentuados por diferentes razões. 

(D) As aspas, presentes em ‘"O nível máximo de 

radiofrequência que alguém pode ser exposto pelo 5G 

(ou qualquer outro sinal em áreas comunitárias em 

geral) é tão pequeno que nenhum aumento de 

temperatura foi observado até agora.”’ (L.57/58)), tem 

como objetivo explicitar uma enunciação que não 

pertence à voz do articulista. 

 

13) A oração “mesmo antes de nascerem.” (L.23), sem 

prejudicar o seu sentido original, pode ser assim 

reescrita 

 

(A) Apesar de que antes nasceram. 

(B) Embora antes de que nasçam. 

(C) Ainda antes de que nascessem. 

(D) posto que antes nasciam. 

 

14) Transpondo a oração “Ela foi inserida nesta 

categoria” para a voz passiva, obtém-se a seguinte 

forma verbal 

 

(A) Inseriu 

(B) Inseriram. 

(C) Inserisse. 

(D) Inseria 

 

15) No texto,  

 

(A) Os vocábulos “que” e “que”, em “aqueles que têm 

receio em relação à nova tecnologia, mostrou que ratos 

machos” (L.19/20), pertencem à mesma classe 

morfológica. 

(B) Na palavra “humanos” (L.16), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O termo “efeito” (L.11) funciona sintaticamente como 

objeto direto. 

(D) O vocábulo “associação” (L.24) tem valor sintático de 

sujeito. 
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16) Rodrigo foi no shopping e comprou 5 camisetas e pagou R$ 150,00. Quanto Rodrigo gastaria se comprasse 8 camisetas do 

mesmo modelo e valor? 

 

(A) R$ 175,00 

(B) R$ 190,00 

(C) R$ 220,00 

(D) R$ 240,00 

 

17) Em um baile de formatura, temos 5 (Homens) e 6 (Mulheres), quantos números de casais diferentes podem ser formados? 

 

(A) 11 Casais 

(B) 25 Casais 

(C) 30 Casais 

(D) 36 Casais 

 

18) Se 1.000 pratos de plásticos custam R$ 4.700,00. Quanto custa 1.350 pratos de plástico?   

 

(A) R$ 6.345,00 

(B) R$ 6.050,00 

(C) R$ 7.050,00 

(D) R$ 13.500,00 

 

19) Renata foi a feira com R$ 50,00. Comprou 1 dúzia de bananas por R$ 8,00, 1,5 kg de tomate por R$ 15,00 e 1 unidade de 

melancia por R$ 9,00. Quanto reais sobrou da feira de Renata? 

 

(A) R$ 36,00 

(B) R$ 35,00 

(C) R$ 18,00 

(D) R$ 09,00 

 

20) Em uma festa foram 150 convidados para 3.450 docinhos. Quantos docinhos eram por convidados? 

 

(A) 15  

(B) 20  

(C) 23 

(D) 25 

 

 

 

 

 
  

 

MATEMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Julgue se as afirmações abaixo a respeito da tecnologia 

de funcionamento de um motor diesel são verdadeiras 

e em seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. Durante os quatro tempos do motor – ou duas rotações 

– transmitiu-se trabalho ao pistão só uma vez. Para 

fazer com que as válvulas de admissão e escapamento 

funcionem corretamente, abrindo e fechando as 

passagens nos momentos exatos, a árvore de comando 

de válvulas gira a meia rotação do motor, completando 

uma volta a cada ciclo de quatro tempos. 

II. Durante o percurso de compressão, o ar ficou 

comprimido na câmara de combustão. Alcançada a 

pressão e a temperatura ideal por causa da alta 

compressão, e estando o êmbolo próximo ao PMS, é 

injetado o combustível no cilindro por meio do injetor. 

Nesse momento é produzida a combustão, que forma 

os gases que vão atuar sobre o êmbolo. Estes gases, na 

sua expansão, empurram o embolo em direção ao PMI. 

A arvore de manivelas já descreveu uma volta e meia 

(540° graus) em três cursos do êmbolo. Este percurso 

é o único tempo útil, pois nele a força é produzida. 

III. O ciclo do motor diesel começa quando, no PMS e 

com a válvula de admissão aberta, o embolo inicia o 

curso em direção ao PMI, provocando uma depressão 

que auxilia a precipitação do ar dentro do cilindro até 

enchê-lo. Quando o embolo alcança o PMI a válvula 

de admissão se fecha. A árvore de manivelas 

descreveu uma volta (360° graus) com um curso do 

êmbolo. 

 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

 

22) Em um motor de combustão interno do ciclo diesel, o 

pino do êmbolo é uma peça de aço que serve para 

manter uma união articulada entre o êmbolo e a biela. 

Quando na conexão entre o êmbolo e o pé da biela, o 

pino é fixo na biela e livre no êmbolo, esse tipo de 

fixação é denominado de: 
 

(A) Flutuante. 

(B) Fixo. 

(C) Oscilante. 

(D) Ajustável. 

23) Na linha de ferramentas mecânicas, a chave soquete é 

a mais versátil, pois conta com uma variedade ampla 

de acessórios e isso a torna uma ferramenta muito 

prática. Conta com vários tipos de cabos e cada um 

deles também possui uma aplicação específica. O cabo 

catraca, por exemplo, tem a seguinte característica: 

 

(A) Desliza livremente através do furo, sem a necessidade 

de se retirar o soquete para reajuste da posição desta 

chave, podendo ser deslizado para um lado ou para 

outro a cada meia volta. 

(B) O quadrado de acionamento fica preso ao cabo por um 

pino, que permite articulação em qualquer ângulo que 

o usuário deseje. 

(C) É conectada entre o cabo e o soquete, permitindo 

utilizar cabo em qualquer direção, e rapidez no 

serviço, pois com ela é possível girar uma série de 

parafusos do mesmo tamanho em um curto espaço de 

tempo. 

(D) Conta com um mecanismo de engrenagens, cuja 

função é permitir que o quadrado de acionamento gire 

o soquete quando o cabo é girado em determinada 

direção, deixando-o livre ao ser girado na direção 

oposta. 

 

24) Os pneus são projetados para trabalharem com uma 

determinada flexão em suas paredes laterais. A 

deformação de um pneu que apesenta desgaste 

irregular e alternado entre o lado direito e o esquerdo 

da banda de rodagem, é provavelmente causado por: 

 

(A) Pressão menor do que a recomendada pelo fabricante. 

(B) Folga nos rolamentos das rodas. 

(C) Cambagem errada, devido à colisão ou à regulagem 

imprópria. 

(D) Convergência ou divergência, excessivas, provocadas 

por colisão ou regulagem imprópria.  

 

25) O tambor de freio é uma peça de formato cilíndrico, 

fabricada em ferro fundido, e tem a superfície interna, 

que fica em contato com as lonas de freio, usinado com 

acabamento tipo alisado. A parte central do tambor de 

freio é chamada de cubo. Em qual tipo de travamento 

da porca de fixação do cubo, a ponta do eixo tem um 

canalete no sentido longitudinal do eixo e igual ao 

comprimento da parte roscada? 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS                                                                         Página 9 / 11 
 

(A) Travamento com contrapino e porca castelo. 

(B) Travamento com porca autotravante. 

(C) Travamento com porca e parafuso allen. 

(D) Travamento com porca sextavada e rebite. 

 

26) O cilindro mestre é uma bomba hidráulica que, quando 

acionada mecanicamente, através do pedal de freio, 

causa frenagem ao veículo. No seu funcionamento, ao 

pisar no pedal do freio, a haste de acionamento move 

o êmbolo dentro do cilindro, criando pressão no 

sistema; uma pequena quantidade de fluido passa 

através do furo de compensação para o depósito, isso 

permite que a aplicação do freio comece de forma 

gradual. Que componente dentro do cilindro mestre 

obstrui o furo de compensação, enviando o fluido da 

câmara de pressão, através da válvula e da tubulação, 

até os cilindros das rodas? 

 

(A) A arruela de pressão. 

(B) O pino mestre. 

(C) A mola de recuperação. 

(D) A gaxeta primária. 

 

27) Em relação a geometria do eixo na suspensão, assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) A principal função do cáster é possibilitar a 

estabilidade da direção do veículo, sendo responsável 

pelo retorno da direção à posição de trajetória em linha 

reta após as curvas. Sua inclinação influi no desgaste 

dos pneus nas retas, e ao realizar o estudo da direção 

do veículo, pode-se verificar que o cáster influi no 

câmber também. 

(B) O fundamento da utilização do câmber é manter a 

maior área possível da banda de rodagem do pneu em 

contato com o solo, de modo que o desgaste desta 

banda de rodagem ocorra de forma uniforme. Se o 

câmber estiver muito acentuado poderá ocorrer 

desgaste prematuro do pneu. O câmber positivo 

geralmente é utilizado em implementos agrícolas, de 

forma a diminuir o esforço do motorista durante as 

manobras. 

(C) Partindo de um veículo com câmber nulo e cáster 

positivo, verifica-se que o câmber, em uma trajetória 

em curva, se torna negativo na roda externa e positivo 

na roda interna. Na mesma situação, quando o cáster é 

negativo, o câmber se torna positivo na roda externa e 

negativo na roda interna. 

 

 

(D) Veículos com câmber desigual em um mesmo eixo, 

têm a sua trajetória forçada para a direção da roda com 

o camber mais positivo e se as duas rodas possuírem 

câmber negativo, o de menor valor em módulo definirá 

a direção. 

 

28) No sistema de injeção eletrônica diesel o processo de 

combustão é mais bem controlado que nos sistemas 

mecânicos. A quantidade e o tempo de pulverização 

do combustível são mais precisos, o que resulta em 

melhor combustão e redução de poluentes. Dos 

sistemas eletrônicos mais utilizados atualmente, o 

Common Rail System (CRS), caracteriza-se por: 

 

(A) Combinar a bomba injetora e o bico injetor em uma 

única unidade (Unit Injector). 

(B) Ser monitorada por sensores, contudo ainda existe a 

presença da bomba injetora. 

(C) Possuir uma única bomba de alta pressão que envia 

combustível para todos os bicos injetores. Neste 

sistema os processos de pressurização e injeção são 

independentes entre si. 

(D) Apresentar uma unidade injetora para cada cilindro, 

permitindo variar o período da injeção. 

 

29) O grau de consistência de uma graxa é expresso em 

grau NLGI (National Grease Lubricating Institute). 

Assim como acontece na classificação ISO VG, há 

intervalos entre cada grau. Assinale a alternativa 

abaixo no qual o grau de consistência da graxa refere-

se para lubrificação de rolamentos: 

 

(A) NLGI 00 

(B) NLGI 0 

(C) NLGI 3 

(D) NLGI 4 

 

30) Um dos itens a serem considerados em uma 

manutenção mensal ou cada 250 horas de trabalho, é: 

 

(A) Verificar o nível de óleo da bomba injetora e 

completá-lo, se necessário. 

(B) Limpar o radiador, retirando toda a água e, se 

necessário, adicionar um aditivo anti-ferruginoso. 

(C) O filtro de combustível deve ser substituído e todo o 

ar do sistema deve ser eliminado por meio da sangria. 

(D) As rodas devem se desmontadas, limpadas e 

lubrificadas com graxa. 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS                                                                         Página 10 / 11 
 

31) Nas afirmações abaixo a respeito do funcionamento do 

sistema de arrefecimento do motor a diesel, assinale 

àquela que não é verdadeira: 

 

(A) A válvula termostática é um dispositivo automático, 

que tem a função de normalizar rapidamente a 

temperatura do motor e permitir a sua estabilização 

ideal durante todo o tempo de funcionamento do 

mesmo, independente da carga do motor ou de fatores 

externos. 

(B) Antes da água de arrefecimento atingir a temperatura 

ideal, a válvula termostática permanece semiaberta, 

permitindo a passagem da água para o radiador, e 

impedindo a circulação diretamente para o bloco 

através da passagem de derivação para a bomba 

d'água, evitando-se dessa forma que aconteça um 

choque térmico no bloco do motor. 

(C) A tampa do radiador possui duas válvulas. Uma maior 

e outra menor. A maior limita a pressão formada pelo 

aquecimento da água, e a menor localizada no centro 

da tampa, limita a depressão que se forma com o 

esfriamento da água (exemplo: uma parada 

prolongada do motor após um período de 

funcionamento). 

(D) Quando a água do arrefecimento está fria, a válvula 

termostática impede a circulação da mesma pela 

colmeia do radiador, permitindo somente sua 

circulação pelo interior do bloco e cabeçote do motor 

através da passagem de derivação para a bomba 

d'água. 

 

32) Nas máquinas pesadas utilizadas na terraplanagem, 

deve-se trocar o óleo do sistema hidráulico e verificar 

se há necessidade de trocar também o filtro, a cada: 

 

(A) 100 horas de trabalho. 

(B) 250 horas de trabalho. 

(C) 500 horas de trabalho. 

(D) 1.000 horas de trabalho. 

 

33) São consumidores que possuem potência elevada no 

sistema elétrico automotivo, exceto: 

 

(A) Faróis. 

(B) Vidros elétricos. 

(C) Bomba de gasolina. 

(D) Desembaçador de vidro. 

 

 

 

34) Quando se trata de líquidos inflamáveis, os métodos 

de extinção mais utilizados são 

 

(A) O resfriamento e o abafamento. 

(B) O isolamento e o resfriamento. 

(C) O abafamento e a quebra da reação em cadeia. 

(D) A quebra da reação em cadeia e o isolamento. 

 

35) A avaliação de uma vítima de acidente deve ser 

realizada com base nas técnicas de avaliação primária, 

onde se pode examinar rapidamente a vítima 

obedecendo, a uma sequência padronizada, corrigindo 

imediatamente todos os problemas encontrados. Na 

ordem de essa sequência a primeira avaliação se 

refere: 

 

(A) As vias aéreas, com controle de coluna cervical. 

(B) A circulação sanguínea. 

(C) A respiração pulmonar. 

(D) As alterações neurológicas. 

  

36) Os locais de trabalho, pela própria natureza da 

atividade desenvolvida e pelas características de 

organização, relações interpessoais, manipulação ou 

exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, 

situações de deficiência ergonômica ou riscos de 

acidentes, podem comprometer a saúde e segurança do 

trabalhador em curto, médio e longo prazo, 

provocando lesões imediatas, doenças ou a morte, 

além de prejuízos de ordem legal e patrimonial para a 

empresa. Nas alternativas abaixo assinale àquela que 

se refere a um risco ergonômico: 

 

(A) Ruídos e vibrações. 

(B) Gases e vapores. 

(C) Jornadas prolongadas de trabalho. 

(D) Iluminação excessiva ou insuficiente. 

 

37) O condutor defensivo deve conhecer os tipos de 

paradas do veículo, tempo e distância necessários para 

cada uma delas a fim de evitar acidentes. Ao manter a 

distância entre seu veículo e o que segue à frente, de 

forma que você possa parar, mesmo numa emergência, 

sem colidir com a traseira do outro, ele está 

observando a: 
 

(A) Distância de parada total. 

(B) Distância de reação. 

(C) Distância de frenagem. 

(D) Distância de seguimento. 
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38) A velocidade máxima permitida para em uma via é 

indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 

características técnicas e as condições de trânsito. 

Uma placa de trânsito sinalizando velocidade máxima 

permitida de 90 km/h para veículos pesados 

(caminhões e ônibus), pode ser encontrada nas 

seguinte(s) via(s): 

 

(A) Vias urbanas, estradas e rodovias em geral. 

(B) Estradas, rodovias de pista simples e pista dupla. 

(C) Vias urbanas, estradas e rodovias em geral. 

(D) Rodovias de pista simples e pista dupla. 

 

39) Para quem for pego dirigindo sob a influência de 

álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que 

determine dependência, é previsto: 

 

(A) Perda de 5 pontos na carteira de habilitação. 

(B) Suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

(C) Multa no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três 

reais e quarenta e sete centavos). 

(D) A classificação da infração, como grave. 

 

40) Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, as placas 

de regulamentação tem mensagens imperativas e o 

desrespeito a elas constitui infração, por exemplo: 

 

(A) Pista sinuosa à direita. 

(B) Sentido de circulação da via/pista. 

(C) Sentido único. 

(D) Parada obrigatória à frente. 
 


