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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: 

01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, 

solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 

preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova.  

 

Os valores olímpicos que os Jogos carregam 

Katia Rubio* 

Os Jogos Olímpicos representam uma das atividades de maior visibilidade do contexto esportivo 

contemporâneo e estão fundamentados não apenas nas regras de cada modalidade esportiva, 

mas, principalmente, nos valores humanos, combinando esporte, educação e cultura.  

A origem desses jogos se associa às competições atléticas na Grécia, que eram realizadas para 

celebrar diferentes deuses. Por isso, muito do que se sabe sobre a história desse período se 

confunde com a mitologia. Na Grécia Antiga, as práticas atléticas eram consideradas uma 

obrigação moral e os gregos entendiam que a beleza e a força eram exercitadas pela ginástica e 

pelas artes, desenvolvendo o corpo e a alma, e nunca um sem o outro.  

O Movimento Olímpico contemporâneo foi criado por Pierre de Coubertin. Ele acreditava que o 

esporte era uma importante forma de educação para a juventude. Para ele, mais importante do 

que a vitória nas competições era a participação na disputa. Assim, nasceu o Olimpismo, que se 

refere ao conjunto de valores pedagógicos e filosóficos do Movimento Olímpico, e não apenas 

aos Jogos Olímpicos. 

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram sua primeira edição em 1896. As modernas 

Olimpíadas, ou seja, o período em que ocorrem as edições dos Jogos Olímpicos, dividem -se em 

Jogos de Inverno e de Verão, ocorrem de quatro em quatro anos, como na Antiguidade, 

alternando-se a cada dois anos entre os Jogos de Verão e os de Inverno. Atualmente, a 

realização das competições é disputada por metrópoles de países dos cinco continentes, em  um 

processo que demanda alguns anos. As regras do Movimento Olímp ico estão contidas na 

chamada Carta Olímpica. 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões: os Jogos 

da VI Olimpíada, em 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial e os Jogos da XI e da XII 

Olimpíadas, em 1940 e 1944, por causa da Segunda Guerra Mundial.  

Entre os símbolos olímpicos, destaca-se a bandeira com os anéis entrelaçados. Ela foi criada em 

1913. Cada um dos anéis coloridos representa um continente: o azul refere -se à Europa, o 

amarelo à Ásia, o preto à África, o verde à Oceania e o vermelho à América. Essas cores estão 

presentes em quase todas as bandeiras dos países do mundo. Somente nos Jogos Olímpicos de 

Antuérpia, em 1920, o símbolo, em fundo branco, foi utilizado pela primeira vez na bandeira 

olímpica que abriu o desfile das delegações. 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos deuses. Acesa 

em um ritual no Templo de Hera, em Olímpia, a chama é passada para uma tocha para, então, 

ser conduzida por atletas e pessoas de diferentes países até chegar ao estádio onde serão 

realizados os Jogos Olímpicos. Nesse momento, é acesa a chama olímpica, que será apagada 

somente ao final da cerimônia de encerramento daquela edição dos jogos. 

As oliveiras eram árvores símbolo da Grécia, grande produtora de azeitonas e de azeite, 

fundamentais para os gregos, pois as azeitonas têm presença marcante na culinária e o azeite 

servia como combustível para iluminar as casas. Por isso, outro símbolo é a coroa com ramos de 

oliveira, que representa o triunfo do vencedor nas provas dos Jogos Olímpicos, enquanto os 

demais Jogos Públicos premiavam seus vencedores com objeto de valor local, como a coroa com 

ramos de louros. 

Os Jogos Olímpicos basearam-se em um conjunto de valores que são a referência fundamental 

do Movimento Olímpico até os dias atuais. Quando Pierre de Coubertin deu início ao Movimento 

Olímpico, no final do século XIX, ele não desejava apenas criar uma competição esportiva. 
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Alguns princípios éticos, pedagógicos e morais norteavam essa prática, que hoje representa a 

“face pública” do Olimpismo. Assim, o respeito, a coragem, a determinação, a inspiração e a 

igualdade são valores olímpicos por excelência, que funcionam como um Código de Conduta do 

Movimento Olímpico e buscam nortear as ações de todos os envolvidos nas atividades olímpicas, 

sejam elas competitivas, administrativas ou voluntárias. 

*Katia Rubio é professora associada da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e é 

membro da Academia Olímpica Brasileira.  
 

Disponível em:<http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental -1/os-valores-olimpicos-que-os-jogos-carregam/.> 

Acesso em: 18 abr.2016.[Adaptado]  

 

01. A intenção comunicativa dominante do texto é  

A) questionar a importância dos símbolos nos jogos olímpicos.  

B) opinar sobre a origem dos jogos olímpicos na Grécia Antiga.  

C) contestar o papel dos jogos olímpicos na contemporaneidade.  

D) informar sobre os valores que fundamentam os jogos olímpicos.  

 
02. De acordo com o texto, 

A) atualmente, os jogos olímpicos são sediados, invariavelmente, nas capitais dos países 
mais desenvolvidos do mundo. 

B) na contemporaneidade, o esporte objetiva, principalmente, educar os jovens para serem 
vencedores. 

C) na Era Moderna, os Jogos Olímpicos, cujas regras estão contidas na Carta Olímpica, 
surgiram no século XIX. 

D) atualmente, o vencedor olímpico é premiado, de forma honrosa, com uma coroa produzida 
a partir de ramos de louro. 

 
03. O texto apresenta como temática principal  

A) a Mitologia Grega.    C) a Grécia Antiga. 

B) os Jogos Olímpicos.    D) os Símbolos Olímpicos. 

 
 

Considere o trecho para responder às questões  04 e 05.  

 

A origem desses jogos se associa às competições atléticas na Grécia, que eram realizadas 

para celebrar diferentes deuses. 

04. A palavra que é 

A) um pronome indefinido e retoma a expressão “desses jogos”.  

B) uma conjunção subordinativa e introduz uma oração substantiva.  

C) uma conjunção coordenativa e introduz uma oração explicativa.  

D) um pronome relativo e retoma a expressão “competições atléticas”.  

 
05. Com relação à construção do período, tem-se 

A) um período composto e duas orações. 

B) um período composto e três orações.  

C) dois períodos compostos e duas orações.  

D) dois períodos compostos e três orações.  
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06. A opção em que as palavras estão acentuadas conforme a mesma regra gramatical é:  

A) Países e anéis. 

B) Atléticas e Grécia. 

C) Olímpico e ética. 

D) Ásia e África. 

 

Considere o trecho para responder à questão 07.  

 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões [...]  
 

 

07. A vírgula foi usada corretamente, porque separa  

A) termos de mesmo valor gramatical. 

B) expressão adverbial deslocada. 

C) termos de uma enumeração. 

D) expressão adjetiva de tempo. 
 

Considere o trecho para responder às questões de 08 a 10.  

 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos 

deuses.  

 
08. A opção em que a palavra fogo tem o sentido assumido no trecho é:  

A) O fogo ardente da paixão olímpica está no coração de cada participante.  

B) O fogo que arde no coração do torcedor encoraja o atleta.  

C) Vencer os Jogos Olímpicos, para um atleta, é fogo na roupa.  

D) Acender o fogo da tocha olímpica é um ritual realizado no templo de Hera. 

 

 

09. A palavra poder é um 

A) advérbio. 

B) adjetivo. 

C) verbo. 

D) substantivo.  
 

 

10. A expressão dos deuses pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por  

A) divino. 

B) angelical. 

C) profano. 

D) sublime. 
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 
11. Leia o trecho a seguir, retirado do Manual de Operador de Tratores NEW HOLLAND – 

modelos TL60, TL75, TL 85 e TL 90. 
 

“O solo, o ar e a água são elementos vitais da agricultura e da vida em geral, nos casos 
em que ainda não existe legislação sobre o tratamento de  algumas substâncias 
requeridas pela moderna tecnologia, deve o bom senso orientar a utilização e a deposição 
dos produtos de natureza química ou petroquímica.”  

 

A manutenção de tratores agrícolas envolve a utilização de algumas dessas substâncias 
requeridas pela moderna tecnologia, conforme menciona o texto. Desse modo, seguindo o 
bom senso e usando a preservação do meio ambiente, ao se operar com tratores, algumas 
recomendações devem ser observadas. Entre elas, destaca-se: 

A) Permita a queima de combustíveis e lubrificantes usados nos sistemas normais de 
arrefecimento, pois os modernos lubrificantes contêm aditivos. Evite que a pele entre em 
contato com todos os combustíveis, lubrificantes e ácidos.  

B) Abasteça os depósitos de combustível utilizando baldes ou sistemas pressurizados que 
poderão dar origem a grandes derramamentos. Não aumente a pressão num circuito 
pressurizado, pois isso poderia provocar explosões em quaisquer componentes.  

C) Repare imediatamente quaisquer vazamentos ou anomalias verificados nos sistemas 
hidráulicos e de arrefecimento do motor. As modernas misturas utilizadas nos sistemas de 
arrefecimento, ou seja, anticongelantes e outros aditivos, devem ser substituídas a 
intervalos de cinco anos, podendo ser descartadas sem quaisquer preo cupações. 

D) Nunca tente abrir o sistema de ar condicionado. Este contém gases que não devem ser 
lançados na atmosfera. Proteja os tubos durante as operações de soldagem, pois as 
fagulhas que se desprendem poderão abrir furos ou provocar o seu enfraquecimento, 
dando origem à perda de óleos, líquidos de arrefecimento etc.  

 
 

12. Durante as diferentes fases de produção, o trator é cuidadosamente inspecionado para que 
possa trabalhar em extrema segurança. No entanto, a melhor maneira de evitar qualquer 
acidente é tomar todas as precauções permanentemente. Não é bom lembrar -se do que 
deveria ter feito depois do acidente ter ocorrido.  

Sobre essa temática, considere as seguintes precauções: 
 

I 

Ao estacionar, procure fazê-lo num terreno plano. Se possível, engate a caixa de 
velocidades e aplique o freio de estacionamento. Em terrenos inclinados, aplique o 
freio de estacionamento, engate a 1ª velocidade se o trator ficar estacionado como se 
estivesse subindo, ou a marcha ré, se ficar descendo. 

II 
Leia cuidadosamente o manual antes de arrancar, utilizar, prestar manutenção, 
abastecer com combustível ou realizar qualquer trabalho no trator.  

III 

Leia todas as decalcomanias de segurança do trator e s iga as instruções que se 
recomendam antes de arrancar, trabalhar, abastecer ou reparar o trator. Substitua de 
imediato, qualquer decalcomania que esteja danificada, em falta ou ilegível, 
mantendo-as sempre limpas. 

IV 
Use roupas folgadas quando operar tratores com peças em rotação, para uma melhor 
mobilidade. Verifique se todos os componentes em rotação e ligados ao eixo da TDF 
estão devidamente protegidos. 

 

São precauções permanentes antes da operação com o equipamento as que estão nos itens:  

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) III e IV. 
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13. Os decalques de segurança são adesivos que servem para alertar sobre possíveis riscos , e o 

manual recomenda que o operador memorize a localização e o significado de cada um deles. 
Esses decalques são importantes tanto para a sua segurança como para a segurança de 
quem trabalha com você. 

Observe o decalque reproduzido ao lado. A localização e o significado 
desse decalque são:  

A) Localização: Montado na parte superior frontal do radiador – É 
necessário levantar o capô do trator.  Significado: Indicações sobre 
o aditivo do líquido de arrefecimento do radiador.  

B) Localização: Montado na parte frontal superior do radiador – É 
necessário levantar o capô do trator . Significado: Sistema de 
arrefecimento pressurizado. Deixe esfriar e, em seguida, retire a 
tampa com cuidado. 

C) Localização: Lado direito do radiador – Não é necessário levantar o 
capô do trator. Significado: Informação da proporção de água e 
aditivo para o sistema de arrefecimento.  

D) Localização: Chapa interna de fixação traseira do capô – Não é 
necessário levantar o capô.  Significado: Indicação do fluido de freio 
recomendado para manter o sistema de freio em boas condições de 
funcionamento. Se a luz vermelha do painel de instrumentos 
acender, isto indica uma anomalia no sistema de freio.  

 
 
 
 
14. Os símbolos universais ou a simbologia na operação com tratores são utilizados como auxílio  

para o funcionamento do trator. Utilizam-se vários símbolos e definições universais, e esses 
símbolos estão de acordo com os procedimentos de padronização e acompanhados do seu 
significado no Manual de Operador de Tratores NEW HOLLAND – modelos TL60, TL 75, TL 
85 E TL 90. 

Observe os símbolos representados nas figuras 1, 2, 3 e 4 a  seguir:  
 

    

1 2 3 4 
 

De acordo com a simbologia universal, os símbolos 1, 2, 3 e 4 significam, respectivamente:  

A) 1. filtros do sistema hidráulico e da transmissão; 2. válvula remota recolhida; 3. válvula 
remota estendida; 4. válvula remota em flutuação.  

B) 1. filtros do sistema hidráulico e da transmissão; 2. válvula remota estendida; 3. válvula 
remota recolhida; 4.  válvula remota em flutuação.  

C) 1. filtros do sistema hidráulico e da transmissão; 2. válvula remota recolhida; 3. válvula 
remota em flutuação; 4. válvula remota estendida.  

D) 1. filtros do sistema hidráulico e da transmissão; 2. válvula remota em flutuação; 3. válvula 
remota estendida; 4. válvula remota recolhida. 
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15. A estrutura de proteção contra capotamento (EPCC) instalada nos tratores foi concebid a de 
forma a oferecer segurança ao operador em caso de capotamento do trator. A armação deve 
estar sempre em boas condições de utilização.  

Conforme recomendações do Manual de Operação dos tratores NEW HOLLAND Tl60, Tl75, 
Tl85 E Tl 90, o decalque que se encontra localizado na estrutura de proteção contra 
capotamento (EPCC) é.    
 

A)  

 

 

B)  

 

 

C)  

 

 

D)  
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16. A transmissão é um dos sistemas mais importantes nos tratores. Nos tratores NEW 
HOLLAND modelo TL75, a caixa é controlada por duas alavancas localizadas no lado direito 
do assento do operador. A alavanca principal de mudança de marchas seleciona as 4 
velocidades (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), que são totalmente sincronizadas . A outra alavanca é a das 
gamas de velocidade que proporciona 3 gamas distintas, I, II e III, e outra “ R” para cada uma 
das velocidades, não sendo sincronizada. 

De acordo com essa descrição, é correto afirmar que o trator NEW HOLLAND modelo TL 75 
possui uma transmissão com 

A) 12 x 12 velocidades chamada de “shuttle command”.  

B) 12 x 12 velocidades chamada de “synchro command”.  

C) 12 x 4 velocidades chamada de “shuttle command”.  

D) 12 x 4 velocidades chamada de “synchro command”.  
 
17. Nos modelos de tratores que possuem transmissão com inversor e super -redutor, a alavanca 

de velocidades, a das gamas e a do inversor são idênticas, no modo de funcionamento, aos 
que possuem transmissão apenas com inversor. Porém, é utilizada uma alavanca adicional 
para o super-redutor para selecionar velocidades extralentas nas gamas média e baixa, de 
forma a proporcionar velocidades suplementares. De acordo com o Manual de Operador de 
Tratores NEW HOLLAND modelos TL70, TL 75, TL 85 e TL 95, a simbologia que representa o 
super-redutor é a imagem de 

A) um caracol.    C) uma tartaruga. 

B) um coelho.    D) uma lesma. 
 
18. A decalcomania de velocidades é fixada do lado direito do para -lama, uma decalcomania 

idêntica à que está representada a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As decalcomanias indicam as velocidades aproximadas e todas as velocidades em três 
alternativas de rotação do motor: 1500, 2200 e 2500 rpm , que é a rotação máxima de 
trabalho do motor. De acordo com a decalcomania representada na figura, a velocidade 
máxima aproximada com a transmissão engatada na quarta marcha da gama III é  

A) dezesseis quilômetros por hora.     C) doze quilômetros por hora. 

B) seis quilômetros por hora.     D) trinta quilômetros por hora. 

 

19. O diferencial permite que as rodas girem a diferentes velocidades quando o trator está 
fazendo uma curva. O diferencial possui um dispositivo de bloqueio controlado pelo pedal.  

Nesse contexto, considere as seguintes situações.  
 

I Execução de manobras ou curvas acentuadas com o trator.  

II 
uma das rodas motoras se encontra em terrenos irregulares, lamacentos ou tende a 

patinar. 

III condução ou deslocamento do trator sem operar os implementos.  

IV em terrenos lavrados, evitar que a roda que está do lado de fora patine.  
 

Das situações listadas, aquelas em que é aconselhável o uso do bloqueio deferencial são:  

A) I e III.    C) I e II. 

B) II e IV.    D) III e IV. 
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20. A tomada de força (TDF) montada no trator é utilizada para transferir a potência do motor 
diretamente para o implemento. Pode ser controlada diretamente pelo motor ou por 
engrenagens da transmissão. Para o correto manuseio da TDF, devem ser observados os 
avisos de segurança que indicam cuidado e os que indicam perigo.  

Das opções a seguir, aquela que representa um aviso de cuidado no manuseio da tomada de 
força é: 

A) Verifique sempre se a proteção de plástico do eixo de transmissão está em perfeitas 
condições. 

B) Nunca se apoie sobre a proteção da tomada de força (TDF) quando esta estiver 
trabalhando. 

C) Nunca acione nenhum implemento ligado à tomada de força (TDF) a uma velocidade 
superior à especificada. 

D) Pare sempre o motor do trator antes de ligar o implemento ao eixo da tomada de força 
(TDF). 

 
21. O sistema hidráulico, que é sensibilizado através dos braços inferiores por meio de uma barra 

de flexão, permite que sejam executadas as seguintes operações: controle de posição, 
controle de esforço, sistema de flutuação e controle misto de posição e esforço. Todo esse 
sistema funciona utilizando um fluido, o qual é alimentado através de uma bomba de 
engrenagens montada do lado direito do motor e acionada pelas engrenagens da distribuição.  

 O fluido usado no sistema hidráulico é o 

A) óleo Hidráulico. 

B) óleo da Transmissão. 

C) óleo do Motor. 

D) óleo do Diferencial. 

 
22. De acordo com o diagrama abaixo, o trator está provido, em ambos os lados, de furos 

roscados para montagem de implementos auxiliares. A figura ilustra pontos de fixação de 
implementos do trator do lado esquerdo, os quais são idênticos e simétricos aos pontos de 
fixação do trator do lado direito.  

 

 
 
De acordo com esse diagrama, os pontos de fixação A e C e o ponto de fixação E, estão 
localizados nas seguintes posições: 

A) A e C - nas laterais da carcaça da transmissão; E - no suporte do eixo frontal.  

B) A e C - nas laterais da carcaça do motor; E - no suporte do eixo traseiro. 

C) A e C - nas laterais da carcaça do motor; E - no suporte do sistema hidráulico.  

D) A e C - nas laterais da carcaça da transmissão; E - no suporte do sistema hidráulico.  
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23. Para ajustar a bitola dianteira 2RM, o procedimento correto é: levantar a frente do trator com 
um macaco no meio do eixo; ajustar as pontas do eixo, retirando os parafusos de retenção e 
ajustar o comprimento dos tirantes da direção que ligam as duas rodas, retirando os  
parafusos. Seguindo esse procedimento de ajuste, é possível obter  

A) sete ajustes de bitolas diferentes.  

B) quatro ajustes de bitolas diferentes.  

C) cinco ajustes de bitolas diferentes.  

D) seis ajustes de bitolas diferentes.  
 
24. Se o trator necessitar de elevada capacidade de tração, as rodas de tração podem patinar 

por não se fixarem convenientemente ao solo, provocando perdas de potência e de 
velocidade, maior consumo de combustível e desgaste prematuro dos pneus. Dessa forma, é 
recomendada a montagem de anéis de metal nas rodas para aumentar o peso nas rodas de 
tração. Quando se utilizarem implementos muito compridos e pesados que possam afetar a 
estabilidade longitudinal do trator, devem-se instalar pesos no eixo dianteiro para 
contrabalanço apropriado. Além de lastrar o trator com pesos de metal, outro meio de lastrar 
o trator é usar 

A) ar nos pneus e anéis de aço. 

B) água nos pneus e anéis de ferro fundido.  

C) água nos pneus e anéis de aço. 

D) ar nos pneus e anéis de ferro fundido.  

 
25. Um meio de evitar contaminação do sistema ao trocar óleos, filtros etc., é limpar sempre a 

área em volta dos tampões de enchimento, bujões de nível, varetas e filtros antes de retirá -
los. Antes de ligar cilindros remotos, deve-se verificar se o óleo que neles se encontra está 
limpo, se não se deteriorou devido à armazenagem muito prolongada e se é do tipo 
recomendado. A contaminação acontece com o acúmulo de sujeira nos sistemas dos tratores . 
O que caracteriza uma contaminação do sistema é a existência  

A) partículas de materiais que ultrapassam os limites permissíveis nos fluidos.  

B) fluidos que entram em contato com o solo.  

C) fluidos que passam do tempo de troca causando carbonização do sistema.  

D) água no reservatório do óleo combustível.  
 
26. Na seção 3 (lubrificação e manutenção) do Manual de Operador de Tratores NEW HOLLAND 

modelos TL60, TL 75, TL 85 E TL 95, observam-se todos os pormenores dos processos de 
serviço necessários para manter o trator no máximo de sua eficiência. Os intervalos previstos 
na tabela de manutenção e lubrificação são indicações que devem ser observadas quando se 
trabalha em condições normais e devem ser ajustados em relação a condições ambientais e 
de trabalho adversas. Os intervalos devem ser reduzidos em condições adversas (água, 
lama, areia, excesso de poeira). Com base nessas informações, considere os seguintes 
procedimentos de manutenção: 

 

I 
verificar transmissão traseira do eixo, alojamento do eixo dianteiro e freio de 

estacionamento na transmissão. 

II 
ver nível de óleo do alojamento do eixo dianteiro e limpar o filtro de ar e da bomba de 

combustível. 

III 
lubrificar rodas dianteiras 2RM, mangas do eixo 4RM, ajustar freio de estacionamento 

na transmissão e trocar o óleo do motor.  

IV 
substituir óleo do eixo dianteiro, sistema de arrefecimento e óleo da transmissão 

traseira e hidráulica. 
 

Levando em consideração os intervalos de lubrificação e manutenção, os procedimentos que 
fazem parte da manutenção de 300 horas são 

A) I e III.    C) II e III. 

B) I e IV.    D) II e IV. 
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27. Na manutenção do filtro de ar seco, o operador deve tomar sempre a ação corretiva quando a 
luz indicadora vermelha acende sinalizando que o filtro está obstruído. O operador deve 
substituir o elemento externo todos os anos ou quando aparecerem fraturas que são visíveis 
colocando uma luz no interior do filtro. É recomendado não lavar ou assoprar o filtro de 
segurança interno, e é recomendado substituir o filtro externo simultaneamente com o filtro 
interno. Levando-se em consideração o procedimento de manutenção do filtro de ar seco, são 
procedimentos de manutenção do filtro de ar externo:  

A) lavar com água e detergente que não faça espuma o elemento interno e secar com ar 
quente a uma temperatura inferior a 50°C.  

B) limpar o elemento batendo-o numa superfície rija ou bater na palma da mão.  

C) jatear o filtro com ar comprimido a uma pressão inferior a 5,9 bar, inserir a ponta do jato 
no interior do elemento e assoprar a poeira de dentro para fora.  

D) limpar todo o interior da caixa do filtro, cuidadosamente, com um pano molhado em 
solvente. 

 

 
28. O motor é um dos sistemas mais importantes de qualquer unidade tratora . O procedimento 

correto de verificação do nível de óleo do motor é posicionar o trator numa superfície plana e, 
com o motor parado, retirar a vareta de verificação, limpá-la com um pano e voltar a colocá-la 
no bocal. Retirar a vareta novamente e verificar se o nível de óleo se encontra entre o “MIN” 
e o “MAX”. Esse procedimento de manutenção deve ser feito no  intervalo de 

A) 50 horas. 

B) 10 horas. 

C) 100 horas 

D) 300 horas. 
 
 
29. Os tratores estão equipados com baterias sem manutenção de 100 Ah 12V. Recomenda-se 

conservar a parte superior da bateria limpa e seca. Se a tensão estiver próxima de 12,30 V, 
recarregar imediatamente a bateria com uma corrente equivalente a 1/10 da capacidade em 
Ah (uma bateria de 50Ah deve ser carregada a 5A). Nesse contexto, considere os seguintes 
cuidados.  

 

I Recarregar a bateria desligando os cabos do trator, e carregá-la longe do trator. 

II Completar a bateria com ácido sulfúrico em temperatura acima de 70°C.  

III 
Ao recarregar a bateria, manter a área ventilada e afastar quaisquer chamas ou 

cigarros acesos. 

IV 
Nos tratores com válvula de freio de reboque, a bateria deve ter, no mínimo, 200 Ah 

24V. 
 

De acordo com a manutenção do sistema elétrico, os cuidados a serem seguidos estão 
presentes em 

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
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30. Se algum relé necessitar ser 
substituído no sistema elétrico, deve-
se verificar se a peça de substituição 
é exatamente igual à anterior e se 
está colocada no local correto. A 
utilização estrutural ou funcional de 
diferentes relés, mesmo que 
intercambiáveis, poderá ter 
consequências graves para os 
comandos do trator podendo 
inclusive resultar em perigo. Observe 
a figura ao lado. 

De acordo com a disposição de 
fusíveis e relés ilustrada pela figura, 
é correto afirmar: 

A) o fusível 2 possui 5mA e 
representa o circuito de tração, e 
o relé II não tem utilização. 

B) o fusível 13 possui 5 amperes e representa o circuito da TDF traseira.  

C) o relé VII representa a tração dianteira ligada ou desligada , e o circuito HI-LO. 

D) o relé F e o relé G representam o circuito da TDF, e o fusível 9 não tem utilização. 
 
 
31. Nas zonas onde ocorram temperaturas extremas 

durante longos períodos, é aceitável a utilização 
de óleos específicos, tais como SAE 5W , em 
temperaturas extremamente baixas, ou SAE 
50W, em temperaturas extremamente elevadas. 
Levando em consideração um trator utilizado na 
região Nordeste do Brasil e analisando a tabela 
de lubrificação do motor ilustrada ao lado, o 
óleo lubrificante recomendado para um trator 
que trabalha em uma região com temperatura 
de 25°C deve ser 

A) SAE 15W-50. 

B) SAE 5W-30. 

C) SAE 10W-30. 

D) SAE 15W-40. 

 
32. Ao se utilizar o sistema hidráulico, é recomendado que se observe a tabela guia para 

utilização do hidráulico localizada no Manual de Operação do Trator. Essas informações não 
devem ser consideradas como definitivas, uma vez que podem existir técnicas de trabalho 
diferentes e alterações nas especificações dos implementos, e o solo pode obrigar a ajustes 
específicos em que a experiência é, por vezes, um fator determinante. De acordo com a guia 
de utilização do hidráulico, a configuração adequada para o uso de arado de discos é:  

A) condições de trabalho com controle de esforço misto e correntes estabilizadoras frouxa s. 

B) condições de trabalho com controle de esforço e correntes estabilizadoras esticadas 
frouxas. 

C) condições de trabalho com flutuação e controle de esforço e correntes estabilizadoras 
esticadas. 

D) condições de trabalho com controle de posição e corren tes estabilizadoras esticadas 
frouxas. 
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33. Em alguns modelos de tratores, pode-se montar uma ou duas válvulas de controle remoto 
(saídas auxiliares) para comandar, à distância, cilindros hidráulicos de efeito simples ou efeito 
duplo. Cada válvula possui duas “fêmeas” de engate rápido de ½, que podem ser ligadas a 
“machos” correspondentes que estejam sob pressão. Dessa forma, o operador poderia ligar 
as mangueiras sob pressão com apenas uma das mãos, empurrar as mangueiras para dentro 

para acoplar e puxá-las para desacoplar dos engates fêmeas, mas só depois de 

A) ligar e colocar o motor em ponto neutro, baixar o implemento e acoplar ambas as pontas.  

B) parar o motor, baixar o implemento que estiver acoplado e limpar com cuidado ambas as 
pontas a acoplar. 

C) parar o motor, baixar o implemento que estiver desacoplado e acoplar.  

D) ligar o motor, levantar o implemento e desacoplar o implemento.  

 
34. As rodas traseiras podem ser montadas com a superfície côncava voltada para dentro ou 

para fora. Podem-se obter diferentes bitolas utilizando ambas as posições dos discos, 
conforme especificado no manual de operação. De acordo com o manual de operação e 
manutenção, é passível de obter apenas 

A) 4 ajustes de bitola. 

B) 10 ajustes de bitola. 

C) 8 ajustes de bitola. 

D) 6 ajustes de bitola. 
 
 
 
35. Vários símbolos e definições universais são utilizados para auxiliar a compreensão do 

funcionamento do trator. É de fundamental importância que o operador conheça todos os 
símbolos utilizados no painel de comando para uma consulta segura e precisa. Dos símbolos 
a seguir, aquele que representa o bloqueio do diferencial é  

 

A)  

 

 

B)  

 
 

C)  

 
 

D)  

 
 

 
 
 
 


