
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
APUCARANA

CONCURSO PÚBLICO  -  EDITAL Nº 017/2022

CARGO:
OPERADOR DE MÁQUINAS

(NÍVEL FUNDAMENTAL)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;

Conhecimentos Gerais: 11 a 24; Conhecimentos Específi cos: 25 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

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

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente a fábula a seguir para responder as 
próximas questões.

“Certo dia, começou a montanha a dar urros e a in-
char, dizendo que queria parir. Andava a gente muito 
surpresa e cheia de temor, receosa de que nascesse 
algum monstro que pudesse destruir o mundo todo. 
Chegado o tempo do parto, estando todos juntos sus-
pensos, a montanha pariu um rato, transformando em 
riso o que antes era medo. Moral da história: esta fá-
bula é sobre os que prometem de si coisas grandes, 
e depois não fazem coisa alguma, como são certos 
fanfarrões, que dizem ser valentes e, com muitos jura-
mentos, o querem parecer. Outros que gabam as suas 
letras e os livros que hão de escrever, mas quando se 
joeira a valentia de uns e a ciência dos outros, tudo é 
joio. Pelo que com razão fica quem os conhece e se 
ri e escarnece deles, como na fábula se diz que os 
homens fizeram do parto da montanha”.

(Fábulas de Esopo, com adaptações).

01. Marque a alternativa que contém um provérbio po-
pular que poderia resumir a moral da história.

a) A pressa é a inimiga da perfeição.
b) Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.
c) Cão que ladra não morde.
d) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
e) Quem ama o feio, bonito lhe parece.
____________________________________________________
02. Em relação ao “parto da montanha”, narrado na 
fábula, pode-se concluir que:

a) afinal, não aconteceu.
b) ocorreu conforme o esperado.
c) começou, mas não foi concluído.
d) acabou tendo resultado imprevisível.
e) felizmente, foi bruscamente interrompido.
___________________________________________
03. Após a expressão “moral da história”, aparece no 
texto a pontuação denominada dois-pontos. Neste 
caso, essa pontuação é utilizada para:

a) anunciar uma citação.
b) indicar uma enumeração.
c) introduzir uma explicação.
d) inserir no texto um exemplo.
e) marcar a fala de um personagem.
___________________________________________
04. Marque a alternativa que indica um termo do gêne-
ro feminino extraído do texto.

a) Fanfarrões.
b) Gente.
c) Monstro.
d) Parto.
e) Rato.
___________________________________________

05. Marque a alternativa que indica um termo extraído 
do texto que está no plural.

a) Joio.
b) Montanha.
c) Receosa.
d) Urros.
e) Valentia.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. Dentre as frações a seguir, assinale a menor.

a) 11
     6

b)  6
    11     

c) 3
    7 

d) 8 
    5

e) 3
    4
___________________________________________
07. O resultado de 650 - 136 pode ser escrito em nú-
meros romanos como:

a) LXIIII
b) LXIV
c) DXIIII
d) DXIV
e) QXIIII
___________________________________________
08. A  cada 1  semana,  13 pessoas  fazem  seu pas-
saporte em uma cidade.
Quantas pessoas farão o passaporte em 56 dias?

a) 107 pessoas.
b) 728 pessoas.
c) 1730 pessoas.
d) 2409 pessoas.
e) 3680 pessoas.
___________________________________________
09. Alair fez 150 bombons para uma festa. Desses, 
60% eram de uva. Quantos bombons de uva Alair fez?

a) 60
b) 90
c) 100
d) 120
e) 150
___________________________________________
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10. Qual é o resultado de 4,31 + 9,09?

a) 13,4
b) 13,3
c) 12,4
d) 12,3
e) 11,4
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 24 - 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11. Marque a alternativa que indica um país sul-ameri-
cano que faz fronteira com o estado do Paraná.

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Chile.
d) Peru.
e) Uruguai.
___________________________________________
12. Dentre as cidades paranaenses indicadas a seguir, 
marque a que possui a MAIOR população.

a) Apucarana.
b) Curitiba.
c) Londrina.
d) Maringá.
e) Paranaguá.
___________________________________________
13. Considere as alternativas a seguir e marque a que 
NÃO contém o nome de uma cidade paranaense.

a) Cascavel.
b) Maringá.
c) Ponta Grossa.
d) São José dos Pinhais.
e) Sorocaba.
___________________________________________
14. Marque a alternativa que indica a região do Paraná 
onde se localiza o município de Apucarana.

a) Centro-Norte.
b) Extremo Oeste.
c) Noroeste.
d) Sudoeste.
e) Sudeste.
___________________________________________
15. Assinale a alternativa que NÃO indica um municí-
pio que faz fronteira com Apucarana.

a) Arapongas.
b) Cambira.
c) Londrina.
d) Mandaguari.
e) Ortigueira.
___________________________________________

16. Marque a alternativa que aponta o ano em que foi 
criado por lei o município de Apucarana.

a) 1921.
b) 1932.
c) 1943.
d) 1954.
e) 1965.
___________________________________________
17. Marque a alternativa que NÃO indica um dos pon-
tos turísticos pertencentes ao município de Apucarana.

a) Catedral Nossa Senhora de Lourdes.
b) Lago Jaboti.
c) Parque Santo Expedito.
d) Parque Biguaçu.
e) Parque Arthur Thomas.
___________________________________________
18. Dentre os pontos de interesse turístico apontados 
a seguir, marque um que se localiza no Estado do Pa-
raná.

a) Centro Histórico de Paraty.
b) Chapada dos Veadeiros.
c) Dunas da Joaquina.
d) Parque Estadual do Guartelá.
e) Lago de Furnas.
___________________________________________
19. Marque a alternativa que indica o título do filme 
brasileiro que, em 1999, foi indicado ao Oscar de Me-
lhor Filme Estrangeiro.

a) A Vida é Bela.
b) A Doce Vida.
c) A Grande Beleza.
d) Central do Brasil.
e) Oito e Meio.
___________________________________________
20. Um dos símbolos oficiais do estado brasileiro do 
Paraná é a sua bandeira. Marque a alternativa que in-
dica as duas plantas cujos ramos são representados 
na bandeira.

a) Urtiga e ipê-roxo.
b) Pinheiro e erva-mate.
c) Pau-brasil e cerejeira.
d) Pitanga-anã e bocaiuva.
e) Peroba e manacá-da-serra.
___________________________________________
21. Em relação à história de Apucarana, marque a al-
ternativa que NÃO indica um dos quatro distritos que 
constituíam o município à época de sua criação.

a) Apucarana.
b) Mandaguari.
c) Maringá.
d) Marilândia.
e) São Sebastião.
___________________________________________
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22. Leia o trecho a seguir, a respeito de um importante 
evento cultural do município de Apucarana, e marque 
a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“O principal evento cultural da cidade de Apuca-
rana nasceu da união da colônia japonesa. É a 
______________, que teve sua primeira edição em 
1994. Realizada na Associação Cultural e Esportiva 
de Apucarana, a festa está no calendário turístico da 
cidade. O evento oferta pratos típicos da culinária ja-
ponesa e também música e dança do Japão”.

a) Caminhada à Santa do Paredão
b) Congada da Lapa
c) Festa da Cerejeira
d) Festa do Carneiro no Buraco
e) Folia de Reis
__________________________________________
23. Marque a alternativa que indica o nome do atual 
Prefeito do Município de Apucarana.

a) Marcelo Belinati.
b) Marcio Rodrigo Faria.
c) Sebastião Ferreira Martins Junior.
d) Sergio Onofre da Silvia.
e) Ulisses de Jesus Maia Kotsifas.
___________________________________________
24. Leia o trecho a seguir, a respeito de um importante 
aspecto da cidade de Apucarana, e marque a alterna-
tiva que preenche CORRETAMENTE as lacunas.

“Quem chega em Apucarana, no Vale do Ivaí, é re-
cepcionado por um _______ gigante, sinal de que o 
visitante está entrando na capital brasileira do ______. 
Basta dar uma volta pelo município para comprovar a 
vocação local. Até os pontos de ônibus são no mesmo 
formato do simpático acessório. O segmento é mais 
um a integrar o programa Feito no Paraná, criado pelo 
Governo do Estado”.

a) Boné.
b) Guarda-chuva.
c) Óculos.
d) Sapato.
e) Terno.
___________________________________________

QUESTÕES DE 25 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

25. A autoridade de trânsito, na esfera das competên-
cias estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e 
dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infra-
ções nele previstas. São penalidades, EXCETO:

a) advertência verbal.
b) cassação da carteira nacional de habilitação.
c) frequência obrigatória em curso de reciclagem.
d) multa.
e) suspensão do direito de dirigir.
___________________________________________

26. A imagem a seguir apresenta quais sinalizações?

a) Dispositivos de sinalização auxiliar.
b) Gestos do agente de trânsito e do condutor.
c) Horizontais e verticais.
d) Vertical, apenas.
e) Luminosas e sonoras.
___________________________________________
27. Assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Antes de iniciar qualquer manobra que implique um 
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu 
propósito de forma clara e com a devida antecedência, 
por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, 
ou fazendo gesto convencional de braço.
b) Nas interseções e suas proximidades, o condutor 
não poderá efetuar ultrapassagem.
c) O condutor poderá ultrapassar veículos em vias 
com duplo sentido de direção e pista única, nos tre-
chos em curvas e em aclives sem visibilidade suficien-
te, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e 
nas travessias de pedestres, exceto quando houver 
sinalização permitindo a ultrapassagem.
d) O condutor que queira executar uma manobra de-
verá certificar-se de que pode executá-la sem perigo 
para os demais usuários da via que o seguem, prece-
dem ou vão cruzar com ele, considerando sua posi-
ção, sua direção e sua velocidade.
e) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um 
veículo de transporte coletivo que esteja parado, efe-
tuando embarque ou desembarque de passageiros, 
deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção 
redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança 
dos pedestres.
___________________________________________
28. De acordo com o art. 254, da lei 9.503/1997, é proi-
bido ao pedestre desobedecer à sinalização de trânsito 
específica; esse tipo de infração é considerada como:

a) gravíssima.
b) grave.
c) média.
d) leve.
e) não é considerada como infração.
___________________________________________
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29. É uma infração de trânsito considerada como 
GRAVE:

a) deixar o condutor de prestar socorro à vítima de aci-
dente de trânsito quando solicitado pela autoridade e 
seus agentes.
b) dirigir ameaçando os pedestres que estejam atra-
vessando a via pública, ou os demais veículos.
c) dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer ou-
tra substância psicoativa que determine dependência.
d) dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Ha-
bilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para 
Conduzir Ciclomotor.
e) utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir ma-
nobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapa-
gem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento 
de pneus.
___________________________________________
30. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação obedecerá às seguintes normas, EXCETO:

a) o condutor deverá guardar distância de segurança 
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem 
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, 
no momento, a velocidade e as condições do local, da 
circulação, do veículo e as condições climáticas.
b) o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e 
nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se 
adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de 
estacionamento.
c) os veículos precedidos de batedores terão priorida-
de de passagem, respeitadas as demais normas de 
circulação.
d) os veículos prestadores de serviços de utilidade 
pública, quando em atendimento na via, gozam de li-
vre parada e estacionamento no local da prestação de 
serviço, mesmo que não estejam devidamente sinali-
zados, devendo estar identificados na forma estabele-
cida pelo DETRAN. 
e) os veículos que se deslocam sobre trilhos terão pre-
ferência de passagem sobre os demais, respeitadas 
as normas de circulação.
___________________________________________
31. O trator de roda e os equipamentos automotores 
destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser 
conduzidos em via pública por condutor habilitado nas 
categorias:

a) B, apenas.
b) B, C, D e E, apenas.
c) C, D e E, apenas.
d) D e E, apenas.
e) E, apenas.
___________________________________________

32. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes 
determinações, EXCETO:

a) a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e 
por curto período de tempo, com o objetivo de advertir 
outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar
a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente 
ou para indicar a existência de risco à segurança para 
os veículos que circulam no sentido contrário.
b) nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 
alta, inclusive ao cruzar com outro veículo ou ao se-
gui-lo.
c) o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de 
posição quando o veículo estiver parado para fins de 
embarque ou desembarque de passageiros e carga ou 
descarga de mercadorias.
d) o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por 
meio da utilização da luz baixa à noite, mesmo durante 
o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração.
e) o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situ-
ações: em imobilizações ou situações de emergência; 
quando a regulamentação da via assim o determinar; 
durante a noite, em circulação, o condutor manterá 
acesa a luz de placa.
___________________________________________
33. Analise a relação a seguir, todas apresentam equi-
pamentos utilizados para levantar ou manter suspen-
sas máquinas pesadas.

I – Cavalete de apoio.
II – Equipamento hidráulico da máquina.
III – Macaco hidráulico.
IV – Toco de madeira.

Para a maior segurança dos mecânicos e operadores, 
quais deles podem ser utilizados?

a) I, II e III, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) I, II, III e IV, todos.
d) I, III e IV, apenas.
e) II, III e IV, apenas.
___________________________________________
34. Ao estacionar uma máquina pesada no pátio ao 
final do expediente o operador NÃO precisará:

a) manter o motor em baixa rotação por alguns minu-
tos.
b) retirar a chave do tambor de ignição.
c) soltar os cabos da bateria.
d) trancar a porta da cabine.
e) travar o equipamento de corte no solo.
___________________________________________
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35. As retroescavadeiras possuem uma peculiarida-
de, a presença de dois pedais de freio independentes, 
cada um comandando as rodas laterais da máquina. 
Qual componente pode fazer a interligação desses 
dois pedais, para facilitar a condução do equipamento 
em vias urbanas?

a) Barra equalizadora.
b) Cambão.
c) Contrapeso.
d) Pinça.
e) Trava união.
___________________________________________
36. Das  máquinas a seguir,  qual  delas  não  possui 
pedal de embreagem e nem volante de direção?

a) Motoescreiper.
b) Motoniveladora.
c) Pá-carregadeira.
d) Retro-escavadeira.
e) Trator de esteira.
___________________________________________
37. Em tarefas agrícolas, quem é o responsável pela 
regulagem dos implementos agregados ao trator?

a) O engenheiro agrônomo.
b) O feitor da fazenda.
c) O mecânico da máquina.
d) O proprietário da fazenda.
e) O próprio operador que irá realizar a tarefa.
___________________________________________

38. Qual a primeira etapa a ser realizada pelo opera-
dor de máquinas em um local que receberá um aterro?

a) Compactação da área.
b) Drenagem do local.
c) Recorte das elevações naturais.
d) Retirada da vegetação original.
e) Transporte do material até o terreno.
__________________________________________
39. Qual o problema que pode ocorrer em uma máqui-
na pesada e que NÃO pode ser sanado pelo próprio 
operador?

a) Avarias no motor.
b) Baixo nível de água no reservatório.
c) Espelho retrovisor sujo de barro.
d) Falta de combustível no tanque.
e) Pneus abaixo da calibragem recomendada.
__________________________________________
40. Todos  os tipos  de rolos compressores  a seguir  
podem  ser  utilizados  no  acabamento  de  asfalto, 
EXCETO:

a) Com pneus lisos.
b) Com pneu metálico liso.
c) Misto (com pneus e metálico liso)
d) Pé de carneiro.
e) Rebocado metálico liso.
__________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA.

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.


