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d) Um dia descobrimos que apesar de vivermos quase um
século, esse tempo não é suficiente para realizarmos
nossos sonhos.
e) Um dia descobrimos que não precisamos sonhar.

PORTUGUÊS
TEXTO I
Um dia descobrimos que beijar uma pessoa para esquecer
outra, é bobagem. Você não só não esquece a outra
pessoa como pensa muito mais nela...
Um dia nós percebemos que as mulheres têm instinto
"caçador" e fazem qualquer homem sofrer ...
Um dia descobrimos que se apaixonar é inevitável...
Um dia percebemos que as melhores provas de amor são
as mais simples...
Um dia percebemos que o comum não nos atrai...
Um dia saberemos que ser classificado como "bonzinho"
não é bom...
Um dia perceberemos que a pessoa que nunca te liga é a
que mais pensa em você...
Um dia saberemos a importância da frase: "Tu te tornas
eternamente responsável por aquilo que cativas..."
Um dia percebemos que somos muito importante para
alguém, mas não damos valor a isso...
Um dia percebemos como aquele amigo faz falta, mas aí
já é tarde demais...
Enfim...
Um dia descobrimos que apesar de viver quase um século
esse tempo todo não é suficiente para realizarmos todos
os nossos sonhos, para beijarmos todas as bocas que nos
atraem, para dizer o que tem de ser dito...
O jeito é: ou nos conformamos com a falta de algumas
coisas na nossa vida ou lutamos para realizar todas as
nossas loucuras...
Quem não compreende um olhar tampouco
compreenderá uma longa explicação.
( Mário Quintana )

QUESTÃO 1_____________________________________
Após ler o texto assinale a alternativa correta:
De acordo com o texto:
a) Para esquecermos uma pessoa, basta beijar outra
pessoa.
b) Um dia percebemos que as melhores provas de amor
são muito difíceis.
c) Um dia percebemos que o comum é muito atraente.
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QUESTÃO 2_____________________________________
BOBAGEM significa:
a) Tolice
b) Desculpa
c) Raiva
d) Dor
e) Solução
QUESTÃO 3_____________________________________
INEVITÁVEL é:
a) O que se pode evitar
b) O que não se pode evitar
c) O que se pode esquecer
d) O que não deixamos de lembrar
e) O que devemos lembrar
QUESTÃO 4____________________________________ _
Assinale a alternativa que apresenta divisão silábica
correta.
a) p – neu
b) Ab – so – lu – to
c) Lua – r
d) Co – i – sa
e) Su – ce – sso
QUESTÃO 5___________________________________ _ _
Assinale a alternativa que completa os espaços em
branco:
Senhor Presidente, apresento-me a ________________
para atender as _______ ordens e _____obedecer como
auxiliar administrativo.
a) Vossa Excelência – suas – lhe
b) Vossa Excelência – vossas – vos
c) Sua Excelência – suas – lhe
d) Sua Excelência – suas – o
e) Sua Excelência – vossas – vos
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QUESTÃO 6_____________________________________
Eles _________ o trabalho e quando você o
___________ concluído, vai parabenizá-lo.
a) Farão – ver
b) Farão – vir
c) Fazerão – ver
d) Fazerão – vir
e) Fazeram – ver

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11___________________________________ _
Viajando de automóvel, à velocidade de 90 km/h, Carlos
gasta 3 horas para fazer certo percurso. Pode-se afirmar
que o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto, se a
velocidade média do automóvel fosse de 120 km/h vale:
a) 1 h
b) 2,5 h
c) 15 minutos
d) 45 minutos
e) 2h 15 minutos

QUESTÃO 7_____________________________________
As palavras estão todas corretas na alternativa:
a) Tijela – jejum – ajeitar
b) Tigela – jejum – ageitar
c) Tigela – gejum – ajeitar
d) Tigela – jejum – ajeitar
e) Tijela – jejum – ageitar

QUESTÃO 12___________________________________ _
Em uma escola, 600 alunos estão matriculados, no
período da manhã. Isso corresponde a 60% do total de
alunos dessa escola. Quantos alunos estudam nessa
escola?
a) 1000 alunos
b) 3600 alunos
c) 1600 alunos
d) 2000 alunos
e) 800 alunos

QUESTÃO 8____________________________________ _
Em qual alternativa as palavras devem ter acento?
a) Paises – caju
b) Saida - Bahia
c) Juriti – bau
d) Juiz – raiz
e) Raizes – saida
QUESTÃO 9___________________________________ __
A gente______tudo para que o grupo infantil
________calmo, ainda que _________muitas horas.
a) Fez – ficasse – chovessem
b) Fizemos – ficassem – chovessem
c) Fez – ficasse – chovesse
d) Fizemos – ficasse – chovesse
e) Fez – ficassem – chovesse
QUESTÃO 10___________________________________ _
Camisa e chapéu ________ .
Ela nos disse_________ pelo favor que fizemos.
Trouxe notícias___________.
A alternativa que completa os espaços em branco é:
a) Colorido – obrigado – extra
b) Coloridos – obrigadas – extra
c) Colorido – obrigada – extras
d) Colorido – obrigada – extra
e) Coloridos – obrigada – extras
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QUESTÃO 13___________________________________ _
Uma peça de madeira retangular tem 30 cm de
comprimento e a sua largura corresponde a 1/6 desse
comprimento. Não levando em consideração a espessura
da peça, pode-se afirmar que o perímetro e área
ocupada pela peça medem respectivamente:
a) 70 cm e 150 cm²
b) 70 cm e 180 cm²
c) 40 cm e 150 cm²
d) 90 cm e 150 cm²
e) 150 cm e 150 cm²
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QUESTÃO 14__________________________________ __
Em um mapa, 10 cm equivalem a 30 km da distância
real. Sabendo que a distância entre duas cidades é 30
km, qual é a distância entre essas cidades nesse mapa?
a) 12 cm
b) 5 cm
c) 10 cm
d) 20 cm
e) 30 cm
QUESTÃO 15_________________________________ ___
Roberta tem uma lanchonete. No início do mês, gastou
R$ 520,00 com mercadorias. Recebeu R$ 735,00 com as
vendas dos produtos que comprou e, no final do mês,
gastou R$ 50,00 com a manutenção de maquinários.
Pode-se afirmar que o saldo de Roberta no final do mês
vale:
a) R$ 55,00
b) R$ 100,00
c) R$ 130,00
d) R$ 120,00
e) R$ 165,00

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 16__________________________________ __
A instalação do município de Cedro se deu no dia 18 de
maio de 1964. Marque a opção que indica,
respectivamente, os dois primeiros governantes do
município, sendo que o primeiro foi nomeado
interinamente até a posse do segundo, que foi eleito
pelo povo.
a) Francisco de Assis Leite e Gumercindo da Silva Bem
b) Gumercindo da Silva Bem e José Urias Novaes
c) José Nelson Barros e Gumercindo da Silva Bem
d) José Urias Novaes e Francisco de Assis Leite
e) José Nelson Barros e Francisco de Assis Leite
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QUESTÃO 17___________________________________ _
Localizado no Sertão pernambucano, o município do
Cedro tem uma população de 10.778 habitantes,
segundo dados do IBGE/Censo Demográfico 2010. Com
base no mapa abaixo, Cedro faz limite com os seguintes
municípios:

a) Garanhuns (PE), Cabrobó (PE) e Jati (CE)
b) Petrolina (PE), Salgueiro (PE) e Exu (PE)
c) Cabrobó (PE), Petrolina (PE) e Jardim (CE)
d) Bodocó (PE), Oeiras (PI) e Serrita (PE)
e) Jardim (CE), Serrita (PE) e Salgueiro (PE)
QUESTÃO 18__________________________________ __
A dengue é um dos principais problemas de saúde
pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se
infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos
os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil
doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem
em consequência da dengue. A doença tem como
transmissor:
a) A barata
b) O mosquito Aedes aegypti
c) O rato branco
d) A saliva do cachorro
e) A urina do gato
QUESTÃO 19________________________________ ____
Localizado no Centro-leste do Nordeste brasileiro, com
uma área de 98.938 km², onde vivem cerca de 8 milhões
de pessoas, Pernambuco possui mais de 100 municípios
e um território. O nome desse território é:
a) Ilha Bela
b) Fernando de Noronha
c) Amapá
d) Goiás
e) Salgueiro
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QUESTÃO 20__________________________________ __
Com a democratização, em 05 de outubro de 1988, por
disposição da nova constituição federal, é criado o
estado do Tocantins. Qual estado brasileiro foi
desmembrado para criação do Tocantins e a qual região
brasileira pertence o Tocantins?
a) Pará e Região Centro-Oeste
b) Pará e Região Nordeste
c) Goiás e Região Norte
d) Goiás e Região Centro-Oeste
e) Pará e Região Norte

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21___________________________________ _
Das alternativas abaixo assinale a incorreta. É dever do
tratorista:
a) Fazer leitura do manual de instruções da máquina e dos
implementos.
b) Usar roupa adequada evitando acidentes.
c) Conhecer os implementos antes de operá-los.
d) Recusar participar de cursos e treinamentos.
e) Verificar sempre os freios, pneus e outras peças da
máquina, prevenindo acidentes.
QUESTÃO 22___________________________________ _
Dos equipamentos abaixo assinale o que não é de uso
obrigatório para reboques e semi-reboques:
a) Espelhos retrovisores externos, em ambos os lados.
b) Lanternas de posição traseiras e de cor vermelha.
c) Pneus que ofereçam condição de segurança.
d) Protetores das rodas traseiras
e) Pára-choque traseiro.
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QUESTÃO 23___________________________________ _
Para segurança do condutor os pneus devem ser
constantemente verificados. Assinale a alternativa
incorreta:
a) Para trocar um pneu é necessário habilidade e força
física.
b) É necessário calibrar os pneus regularmente,
obedecendo as recomendações do fabricante.
c) É necessário fazer balanceamento das rodas e
alinhamento de direção sempre que trocar os pneus ou
notar vibrações no veículo e oscilações no volante.
d) Os pneus “carecas” devem ser usados como estepe.
e) Um pneu careca pode estourar a qualquer momento
causando acidentes graves.
QUESTÃO 24___________________________________ _
Assinale a alternativa que não apresenta competência
do tratorista:
a) Preparar o solo para plantio
b) Limpar e lubrificar máquinas e implementos
c) Realizar pulverizações
d) Construir casas populares
e) Construir canais de irrigação
QUESTÃO 25___________________________________ _
A conservação e manutenção das máquinas e
implementos é da responsabilidade do tratorista. Não
está correta a alternativa:
a) Alojamento adequado para não danificar máquinas e
implementos.
b) O combustível utilizado para abastecer a máquina deve
ser armazenado em lugar de alta temperatura.
c) Quando a máquina não estiver em serviço deve ficar
abrigada da ação dos raios solares e das chuvas.
d) Na lubrificação de uma máquina deve-se conhecer a
especificação do tipo de óleo utilizado nos diferentes
locais da máquina.
e) A durabilidade dos pneus dependem, principalmente
da manutenção dos mesmos na correta pressão
recomendada pelo fabricante.
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QUESTÃO 26__________________________________ __
O trator presta serviços inestimáveis ao homem, mas
também é fonte de muitos acidentes. São fatores que
causam acidentes, exceto:
a) Falta de atenção
b) Fadiga
c) Cursos e capacitações
d) Falta de treinamentos
e) Desconhecimento da máquina
QUESTÃO 27___________________________________ _
Lonas e tambores, pastilhas e discos são elementos de
desgaste natural, cuja substituição periódica é
necessária. Não se deve procurar assistência
especializada quando:
a) Os freios não apresentarem irregularidade
b) O freio fizer barulho
c) A eficiência dos freios diminuírem
d) O freio trepidar
e) O veículo mudar de trajetória
QUESTÃO 28__________________________________ __
Assinale a alternativa que não apresenta conduta
correta do tratorista:
a) Zelar pelo bem estar da máquina.
b) Manter todos os equipamentos em perfeita ordem
c) Providenciar a substituição de peças que
não apresentam bom estado de conservação.
d) Não se aproximar de implementos rotativos,
mantendo uma distância mínima necessária.
e) Aumentar a velocidade do trator sempre ao fazer as
curvas em superfícies acidentadas, escorregadias e
lamacentas.
QUESTÃO 29____________________________________
DEMUTRAN é:
a) Departamento de Trânsito do Município
b) Departamento Nacional de Trânsito
c) Departamento Estadual de Trânsito
d) Departamento Municipal de Transportes
e) Departamento Municipal de Trânsito
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QUESTÃO 30__________________________________ __
A responsabilidade do condutor começa muito antes de
conduzir o veículo pela via. É conduta incorreta do
condutor:
a) Estar emocionalmente equilibrado, bem disposto e
sóbrio.
b) Antes de conduzir o veículo fazer uso de pouca bebida
alcoólica.
c) Conservar o veículo em bom estado .
d) Manter o combustível em quantidade suficiente.
e) Presença dos equipamentos obrigatórios em boas
condições
QUESTÃO 31
Algumas medidas devem ser adotadas pelo operador de
maquinas/tratorista para sua segurança. A alternativa
incorreta é:
a) Os locais que abrigam tratores ou máquinas pesadas
devem ser ventilados para evitar que o profissional seja
intoxicado por gases expelidos pelos canos de
escapamento.
b) Antes de deslocar o trator, certifique-se de que não
haja pessoas ou animais ao redor que possam ser
atropeladas na saída.
c) O trator não tem limite de velocidade, quanto maior a
velocidade, maior a produção.
d) O peso das cargas transportadas devem ser menores
ou, no máximo iguais ao do trator.
e) O operador deve sempre que possível, subir no trator
pelo lado esquerdo, pois desta forma estará evitando
contatos acidentais com os mecanismos de controle
hidráulico ou com os freios.
QUESTÃO 32
Sobre tratores agrícolas é incorreto afirmar:
a) A maioria dos trabalhos agrícolas se desenvolvem em
terrenos acidentados, em declives a marcha correta é
ponto morto.
b) Manter sempre baixa velocidade.
c) Evitar transportar crianças em tratores.
d) Estacionar máquinas e implementos sempre em
lugares adequados.
e) Evitar o excesso de peso de cargas.
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QUESTÃO 33
É atividade do tratorista na função pública:
a) Roçar estradas e fazer cercas.
b) Construir açudes em propriedades de familiares.
c) Usar o trator para conseguir favores.
d) Operar tratores para serviços de aração, construção de
açudes e de canais de irrigação e tudo autorizado pelo
órgão municipal competente.
e) Mandar amigos ou familiares trabalhar em seu lugar
quando precisar faltar.
QUESTÃO 34
Brincadeiras e transporte de trabalhadores e crianças em
tratores tem causado muitos acidentes no meio rural.
Para evitar é necessário:
a) Evitar caronas ao máximo.
b) Estacionar a máquina em lugar inadequado.
c) Usar pneus carecas em época chuvosa.
d) Conduzir crianças e pais que trabalham na lavoura.
e) Aumentar a velocidade para ultrapassar os veículos.
QUESTÃO 35
O Equipamento de Proteção Individual que
obrigatório para o tratorista é:
a) Vestimentas adequadas
b) Perneiras
c) Botas de PVC
d) Protetores Auriculares
e) Óculos de segurança

não é

QUESTÃO 37
Sobre implementos é conduta errada do tratorista:
a) Ao interromper um trabalho, apóie o implemento no
solo.
b) Durante as manobras com implementos, não faça
curvas muito fechadas.
c) Não deixe que pessoas subam no implemento para
servirem de contrapeso.
d) Terminado o trabalho guarde o trator com cuidado,
deixando o implemento no local do serviços, a chuva e o
sol não desgasta implementos.
e) Tenha muito cuidado com os obstáculos existentes nos
locais de trabalho, eles podem danificar o implemento e
provocar o tombamento do trator.
QUESTÃO 38
Os riscos relacionados com o homem que opera trator
dizem respeito a imprudência resultante muitas vezes da
autoconfiança. Para evitar acidentes alguns cuidados são
necessários, exceto:
a) Pare e freie o trator antes de descer dele.
b) Antes de dar a partida coloque todos os controles de
marcha e alavancas do hidráulico no ponto morto.
c) Ajuste o assento do veículo de maneira a realizar o seu
trabalho, confortavelmente.
d) Deixe sempre as chaves no contato.
e) Calce e freie o veículo quando estiver parado, tanto em
descidas como em subidas.

QUESTÃO 36
O manejo dos tratores agrícolas, embora parecendo
simples exige alguns cuidados. Assinale a alternativa
incorreta:
a) Antes de ligar o motor estude, entenda as mensagens
de segurança contidas no manual do operador.
b) Em trator agrícola não é necessário observar e repor o
nível da água do radiador .
c) Leia sempre com atenção os decalques de segurança
da máquina.
d) Observe o nível de óleo lubrificante do motor,
transmissão e sistema hidráulico.
e) Reabasteça o tanque de combustível no final de cada
dia de trabalho.
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QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que não apresenta um
comportamento
adequado
de um tratorista
concursado:
a) Não faça rebocamentos com correntes ou cabo de
aço, pois se o veículo atolado sair de uma vez, fatalmente
irá atingir o trator que o está rebocando.
b) Em caso de atolamento do trator, não utilize toras na
frente das rodas atoladas, pois elas podem ser lançadas
pelo movimento das rodas nas costas do tratorista.
c) Ao desengatar máquinas e implementos de um trator,
principalmente em subida, verifique se os mesmos estão
devidamente calçados.
d) No caso de choque ou tombamento, desligue
imediatamente o motor pois, do contrário, poderá haver
início de incêndio.
e) Ao trabalhar em terrenos acidentados, aproxime as
rodas traseiras do trator, diminuindo a distância entre
elas. Isto evita seu tombamento lateral.
QUESTÃO 40
Assinale a alternativa que não apresenta implemento
para trator.
a) Arado subsolador
b) Subsolador destoca
c) Guincho agrícola hidráulico
d) Torquês amador
e) Caçamba de ré
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