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AVALIAÇÃO TEÓRICO/TÉCNICA – Operador de Máquina Classe II 

ATENÇÃO: Ao responder cada questionamento, você terá de fazer um  X  na resposta que julgar como 

correta, ou seja  ( X ). Caso você assinalar mais de uma resposta a questão será anulada. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Responda as questões de 01, 02 e 03 em CERTO ou ERRADO, relativa a questões que envolvem 
INSALUBRIDADE e PERICULOSIDADE no trabalho, segundo o que consta nos Artigos 189 a 194 da CLT: 
 

01) A eliminação ou a neutralidade da insalubridade não depende da adoção de medidas que conservem 
o ambiente de trabalho, nem do uso de Equipamentos de Proteção Individual. 

                (    ) CERTO       ( X ) ERRADO  

02) São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem 
risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:        
        I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;        
        II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 
patrimonial.  

                ( X ) CERTO       (    ) ERRADO 

03) O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação 
do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério 
do Trabalho.  

                ( X ) CERTO       (    ) ERRADO 

_______________________________________________________________________________________ 

Em relação as atribuições relativas ao cargo de Operador de Máquinas Classe II, da Prefeitura de Salto 

Veloso, publicada no Edital do presente Teste Seletivo, responda em CERTO ou ERRADO as questões 04, 

05 e 06: 

04) Executar trabalhos de terraplanagem, escavações, movimentação de terras e preparação de 
terrenos, para fins específicos. 

                ( X ) CERTO        (    ) ERRADO 

05) Comunicar ao prefeito qualquer anomalia no funcionamento da máquina. 

                (    ) CERTO        ( X ) ERRADO 

06) Zelar pela manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizados. 

                ( X ) CERTO        (    ) ERRADO 

 

 



07) Artigo 166 da CLT-Consolidação da Leis do Trabalho: “A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de proteção individual (EPI) adequado ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção 
contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.” 

Com base no Art. 166 da CLT e suas implicações, podemos afirmar corretamente que 

( X ) o uso dos EPI’s adequados à função/cargo e com uso eficaz, desobriga a empresa da necessidade 

de pagar adicional de insalubridade.    

(     ) a empresa deve fornecer todo e qualquer EPI que o funcionário achar de seja necessário. 

(      ) os EPI’s que gerarem qualquer desconforto ao funcionário não precisam ser utilizados pelo mesmo.     

(     ) caso o funcionário danifique os equipamentos de proteção individual, seja qual for a situação em 

que o fato ocorrer, o mesmo deverá arcar com os custos de sua reposição.  

_______________________________________________________________________________________ 

Julgue as afirmativas relativas as questões 08, 09 e 10 em CERTO OU ERRADO: 

08) Uma retroescavadeira ou motoniveladora pode transitar numa rodovia pavimentada, sem restrições, 

desde que pelo menos um dos rodados esteja no acostamento. 

  Figura ilustrativa 

_______________________________________________________________________________________ 

09) Não é permitido operar a retroescavadeira, motoniveladora ou trator de esteira fora do assento, 

mesmo que o trabalhador tenha muita experiência.   

  

_______________________________________________________________________________________ 

10) Evite arrastar ou bater a caçamba carregada da retroescavadeira no monte de terra, bem como utilizar 
as partes móveis como bate-estacas. Isso pode causar desgaste prematuro nos pinos, buchas e demais 
peças da máquina. 

 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO        

( X ) CERTO         (    ) ERRADO        

             ( X ) CERTO         (    ) ERRADO        


