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Leia o texto e responda as questões a seguir: 

 

Milho aos Pombos  (Zé Geraldo) 

... Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil 

O pão, o arroz, o feijão, o aluguel 

Uma nova corrida do ouro 

O homem comprando da sociedade o seu papel 

Quando mais alto o cargo, maior o rombo 

Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça 

Dando milho aos pombos 

Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça 

Dando milho aos pombos 

Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça 

Dando milho aos pombos... 

 

Questão 01 

A frase “Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça 

dando milho aos pombos...”, no texto acima, pode ser 

entendida como: 

a) Que muita coisa ruim estava acontecendo e ele 

nada podia fazer. 

b) A idade vai avançando e ele só quer ficar na praça 

dando comida aos pombos. 

c) Que era urgente e necessário salvar os pombos da 

extinção. 

d) A expressão não tem conexão com o texto. Foi 

usada apenas para complementar o texto. 

 

Questão 02 

Analisando o texto acima podemos afirmar que: 

a) A situação retratada no texto não condiz com a 

realidade do nosso país. 

b) O autor revela apenas sua preocupação em 

alimentar os pombos. 

c) A música não revela nenhuma crítica aos políticos. 

d) Há um sentimento de incapacidade e impotência 

em poder resolver esses problemas. 

 

 

 

 

 

Questão 03 

Em relação aos gêneros textuais, a novela se encaixa 

em que tipo de gênero: 

a) Narrativo.   b) Dissertativo. 

c) Argumentativo.  d) Descritivo. 

 

Questão 04 

... Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil... 

A palavra difícil no texto acima, pertence a que classe 

gramatical: 

a) Verbo.   b) Advérbio. 

c) Substantivo.  d) Adjetivo. 

 

Questão 05 

Marque o item onde a frase apresenta erro de 

concordância: 

a) Pedro traz consigo um mundo de saudades 

daqueles dias de primavera. 

b) Eu e Flávia fomos muito feliz morando naquela 

casa. 

c) Quantos saíram ontem? 

d) Sol e lua representam momentos distintos de um 

dia comum. 

 

Questão 06 

Marque o item onde há erro ortográfico: 

a) Amaldiçoado.  b) Chapéu.  

c) Sorisso.   d) Extravagante. 

 

Questão 07 

Nos itens abaixo responda P para palavra primitiva e 

D para palavra derivada: 

 

I. Pedra. (    ) 

II. Ventilador. (    ) 

III. Marinha. (    ) 

IV. Luz. (    ) 

V. Ferreiro. (    ) 

 

Respondidos os itens a sequência correta é: 

a) P D D P D. 

b) D D D P D. 

c) P P D P D. 

d) D D P P P. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

05 – TRATORISTA – PROVA 02 
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Questão 08 

Socorro! 

A mensagem escrita acima pode ser classificada 

como: 

a) Oração. 

b) Frase. 

c) Período. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

 

Questão 09 

Marque o item abaixo onde todas as palavras estão 

corretamente acentuadas: 

a) Pajé, protése, lastimável. 

b) Botícario, ímovel, fréte. 

c) Milíciano, coronáriano, républica. 

d) Cândida, responsável, notório. 

 

 

Questão 10 

Marque o item CORRETO em relação a pontuação: 

a) Calças camisas bermudas e meias voavam do 

varal. 

b) Eles, queriam morar próximo em, cidades 

próximas de praias e, serras. 

c) A casa estava aberta e o sol, teimoso, entrava em 

cada cômodo.  

d) Cada vez que, você chega eu me pergunto: até 

quando! 

 

Questão 11 

Menor que os mosquitos comuns, é preto com riscos 

formando um pequeno desenho semelhante a uma 

taça no tórax e listras brancas na cabeça e nas pernas. 

Suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é 

praticamente inaudível ao ser humano. Estamos 

falando do mosquito: 

 

a) Barbeiro. 

b) Aedes aegypti. 

c) Culex quinquefasciatus, popularmente conhecido 

como pernilongo. 

d) Todas as alternativas estão corretas.  
 

Questão 12 

Uma empresa adquiriu recentemente, em um leilão, 

76 automóveis que utilizam 4 pneus cada e 126 motos 

que utilizam 2 pneus cada. Todos os veículos, 

automóveis e motos, adquiridos pela empresa, vieram 

sem pneus. Para começar a utilizar efetivamente 

todos os veículos adquiridos a empresa precisa 

comprar quantos pneus? 

a) 554. 

b) 552. 

c) 556. 

d) 558. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Pedro tem três vezes a idade de Rafael. Por sua vez 

Rafael tem 2 vezes a idade de Márcia. Se Márcia tem 

11 anos, qual a idade de Pedro? 

a) 62. 

b) 64. 

c) 66. 

d) 69. 

 

 

 

Questão 14 

Ricardo trabalhou em evento por 4.320 minutos. Isso 

significa dizer que ele trabalhou quantas horas? 

a) 74 horas. 

b) 72 horas. 

c) 70 horas. 

d) 68 horas. 

 

 

 

Questão 15 

Mariana comprou 03 canetas e 01 lápis, gastando ao 

todo 40 reais. O lápis custou 25 reais. Quanto custou 

cada caneta, se cada uma tem o mesmo preço?  

a) R$ 2,00.                     

b) R$ 5,00.                   

c) R$ 7,00.                     

d) R$ 8,00. 
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Questão 16 

Quatro amigos foram a um restaurante e gastaram R$ 

218,00. Sabendo que a conta foi dividida igualmente 

entre eles, quanto cada um gastou? 

a) R$ 53,50.                  

b) R$ 54,00.                   

c) R$ 54,50.                   

d) R$ 55,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 17 

Numa partida de basquete, Paulo fez o triplo dos 

pontos feitos por Marcos. Se Marcos fez 04 pontos, 

quantos pontos Paulo marcou nessa partida? 

a) 10 pontos.                 

b) 11 pontos.                  

c) 12 pontos.                  

d) 13 pontos. 

 

 

 

 

 

Questão 18 

Paulo entrou em uma fila de um caixa de um 

supermercado às 9h50min e saiu às 10h35min.  

Quantos minutos se passaram das 9h50min até às 

10h35min? 

a) 35 min.                      

b) 45 min.                     

c) 55 min.                      

d) 60 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 19 

Os produtos que um vendedor ambulante tem em seu 

carrinho totalizam R$ 27.000,00 em preço de custo. 

O ambulante aplica o percentual de 60%, assim, o 

valor total da mercadoria a ser vendida é de: 

 

a) R$ 40.000,00 

 

b) R$ 43.200,00 

 

c) R$ 45.200,00 

 

d) R$ 42.200,00 

 

 

 

 

 

 

Questão 20 

Diante do contexto da questão anterior, o vendedor 

terá de lucro: 

 

a) R$ 15.000,00 

b) R$ 16.000,00 

c) R$ 16.200,00 

d) R$ 15.200,00 

 

 

 

 

 

 
Questão 21 

Os exames para obtenção da Carteira Nacional de 

Habilitação só poderão ser requeridos pelo candidato 

que: 

 

a)  Seja alfabetizado e tenha completado dezoito anos. 

b) Tenha dezoito anos e o primeiro grau completo. 

c)  Seja alfabetizado e tenha dezesseis anos. 

d) Acima de 17 anos, não sendo levado em conta o 

grau de escolaridade. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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Questão 22 

A cada infração cometida são computados os 

seguintes números de pontos, com base no Código de 

Trânsito Brasileiro: 

 I - Gravíssima – sete pontos. 

 II - Grave – quatro pontos. 

 III - Média – três pontos.  

 IV - Leve – dois pontos. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto.   

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

d) Apenas o Item IV está incorreto. 

 

Questão 23 

Com a experiência e o passar dos anos dirigindo, os 

condutores vão desenvolvendo certos automatismos 

(manias) referentes aos movimentos e procedimentos 

que exigem um nível menor de concentração para sua 

execução. Em relação à direção defensiva, essa 

condição é: 

 

a) Desfavorável, pois somente os procedimentos com 

relação ao controle do veículo devem ser 

automáticos. 

b) Favorável, pois o motorista passa a se dedicar mais 

a outros elementos que estão à sua frente.  

c) Favorável, pois as ações automáticas são 

preventivas em relação aos acidentes.  

d) Desfavorável, pois, por mais atento que um 

condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as 

quais poderão incorrer em acidentes.  

 

Questão 24 

João estava operando um trator agrícola e, no meio do 

dia, faltou combustível. Quando for abastecer, João 

tem que fazer _______________________ com 

vistas a facilitar a chegada do combustível até o bico. 

 

a) Latragem.   

b) Abastecer, somente. 

c) Sangria.   

d) Ligar o trator para o combustível circular mais 

rápido. 

 

 

 

Questão 25 

Antônio tem que concluir seu trabalho de preparativo 

do solo para o plantio ainda hoje. Por isso, está 

trabalhando sem intervalos para o descanso, o que 

ocasionou o superaquecimento do motor do trator. 

Nessa situação, Antônio deve: 

 

a) Desligar o trator, conferir o nível de água do 

radiador e se estiver baixo, deve completar 

imediatamente. 

b) Deixar o trator em marcha lenta até baixar a 

temperatura. 

c) Desligar o trator e jogar água fria no motor. 

d) Desligar o trator e deixar a temperatura baixar 

naturalmente. 

 

Questão 26 

Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via 

pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de 

sua remoção e em que o veículo esteja devidamente 

sinalizado em pista de rolamento de rodovias e vias 

de trânsito rápido, acarreta quantos pontos na 

carteira? 

a) 3 pontos.   b) 4 pontos.    

c) 5 pontos.    d) 7 pontos. 

 

Questão 27 

A _________________ é adicionar pesos ao trator 

agrícola a fim de melhorar seu desempenho de tração. 

 

a) Lastragem.   b) Sangria. 

c) Bitolagem.   d) Bloqueio. 

 

Questão 28 

Sobre a barra de tração do trator, marque a alternativa 

CORRETA: 

a) A barra de tração fica situada no centro da parte 

inferior do eixo traseiro do trator. Apresenta um perfil 

retangular, com furos para o acoplamento de 

implementos de arrasto. 

b) A barra de tração é fixada a carcaça do trator por 

meio de pino e contra-pino, de fácil colocação. Deve 

ser removível quando houver necessidade de 

atrelamento de implementos montados. 
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c) Sua posição em relação ao eixo longitudinal pode 

ser fixa ou deslocada à direita ou à esquerda, 

dependendo do tipo de implemento a ser tracionado. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

Questão 29 

Sobre as mudanças de marcas do trator, marque a 

alternativa CORRETA: 

a) Ao acionar a alavanca do câmbio, deve-se ter 

sempre em mente que: - no caso da caixa de mudança 

de marchas não possuir dispositivo que permita a 

realização de marchas com o trator em movimento 

(caixa sincronizada), não parar completamente o 

trator, toda vez que se fizer necessária uma mudança 

de marcha. 

b) Ao subir uma encosta ou descer uma ladeira, deixar 

para fazer mudança de marchas na metade do 

percurso; evitando acidentes. 

c) Quando, ao acionar a alavanca de câmbio a marcha 

estiver difícil de engrenar, proceder da seguinte 

maneira: manter a alavanca em neutro, soltar a 

embreagem por um instante, pressionar o pedal e 

levar a alavanca à posição desejada; isso fará com que 

os dentes das engrenagens coincidam e possam ser 

engrenados. 

d) Ao levar a alavanca para a posição de uma marcha, 

as engrenagens rasparem mesmo com o pedal da 

embreagem totalmente calcado, forçar a alavanca; 

isso indica que a embreagem está mal regulada. 

 
Questão 30 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Nos tratores do tipo standard, os freios são 

aplicados apenas nas rodas dianteira; as traseiras. 

normalmente, não possuem dispositivos de frenagem. 

Além disso, o comando do freio é feito por pedais 

independentes, um para cada roda traseira. 

b)  Os freios devem ter pequenas diferenças de 

regulagem entre um pedal e outro. 

c) Em média e alta velocidades, os cuidados a serem 

tomados na utilização dos freios são: - jamais aplicar 

o freio em apenas uma das rodas; utilizar a trava. 

d) Com implementos e máquinas de arrasto, as curvas 

deverão ter um raio que o cabeçalho não venha a tocar 

no pneu traseiro do trator, pois em caso contrário, 

além de danificar a ambos, haverá grande 

possibilidade de se tombar à máquina; neste caso usar 

os freios em conjunto com a direção. 
 

Questão 31 

Ao terminar o trabalho, o operador deve descer do 

trator: 

a) De frente colocando os pés nos degraus. 

b) De costas colocando as mãos nos apoios e os pés 

nos degraus. 

c) De frente colocando as mãos nos apoios e os pés 

nos degraus. 

d) De lado colocando os pés nos degraus. 

 

Questão 32 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Utilizar os pedais de freios cruzados pela trava 

sempre que conduzir o trator em estradas. 

b) Utilizar os pedais de freios sem a trava sempre que 

conduzir o trator em estradas. 

c) Utilizar os pedais de freios unidos pela trava 

sempre que conduzir o trator em estradas. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

Questão 33 

Assinale a opção CORRETA que é considerada 

Trânsito segundo o Código de Trânsito Brasileiro. 

 

a) Considera-se trânsito os espaços aéreos e terrestres 

nos quais circulam pessoas ou animais inseridos ou 

sobre veículos que se movimentam por motor. 

b) Considera-se trânsito locais percorridos por 

pedestres humanos e não pedestres, animais e por 

veículos criados pelo ser humano como carros, 

bicicletas, motos, dentre outros. 

c) Considera-se trânsito locais que apresentam 

condições seguras, sinalizados e regidos por algum 

órgão de trânsito. 

d) Considera-se trânsito a utilização das vias por 

pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 

conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou descarga. 

 

Questão 34 

São objetivos básicos do Sistema Nacional de 

Trânsito: 

 

I. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 

informações entre os seus diversos órgãos e 
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entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a 

integração do Sistema. 

II. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de 

Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 

conforto, à defesa ambiental e à educação para o 

trânsito e fiscalizar seu cumprimento. 

III. Fixar, mediante normas e procedimentos, a 

padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de 

trânsito. 

 

Assinale a opção CORRETA. 

a) Apenas o item II é verdadeiro. 

b) Apenas o item III é verdadeiro. 

c) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

d) Os itens I, II e III são falsos. 

 

Questão 35 

A placa INDICA:  

a) Área rural.               

b) Obras.          

c) Trabalhadores na pista.           

d) Interditado para obras. 

 

Questão 36 

 
O equipamento acima é utilizado para: 

a)Nivelar o solo. 

b)Plantação. 

c) Pulverizar a plantação. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
Questão 37 

Também conhecido como conta-rotações, conta-

voltas ou conta-giros, é um instrumento de medição 

do número de rotações (geralmente por minuto, 

RPM) de um motor ou outra máquina. 

a) Hidrômetro.  b) Hodômetro. 

c) Horímetro.   d) Tacômetro. 

Questão 38 

A bomba injetora dos tratores agrícolas tem a função 

de: 

a) Injetar o combustível no motor para que ocorra a 

combustão. 

b) Bombear a água até o radiador.  

c) Injetar o combustível no cilindro. 

d) Injetar óleo lubrificante no motor para 

proporcionar a limpeza dos bicos. 

 

Questão 39 

O equipamento registrador instantâneo inalterável de 

velocidade e tempo é um equipamento obrigatório 

nos veículos: 

 

a) De transporte e de condução escolar, nos de 

transporte de passageiros com menos de dez lugares 

e os de carga com peso bruto total superior a quatro 

mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas. 

b) De transporte e de condução escolar, nos de 

transporte de passageiros com mais de dez lugares e 

os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, 

quinhentos e trinta e seis quilogramas. 

c) De transporte e de condução escolar, nos de 

transporte de passageiros com menos de dez lugares 

e os de carga com peso bruto total inferior a quatro 

mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas. 

d) De transporte e de condução escolar, nos de 

transporte de passageiros com menos de dez lugares 

e os de carga com peso bruto total inferir a mil, 

quinhentos e trinta e seis quilogramas. 

 

Questão 40 

Observe a placa de trânsito e responda à questão. 

 
 

 

 

 

Esta placa possui o significado 

de: 

a) Via única.      

b) Proibido ultrapassar.     

c) Mão única.      

d) Mão dupla. 
 


