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CARGO: TRATORISTA 1 
 

PORTUGUÊS 
 

01. Podemos afirmar sobre a charge abaixo: 

 

 
FONTE IMAGEM: Folha de S. Paulo. 

 

A) A) Elogia a adesão dos cidadãos conscientes que 

usam máscara para se proteger da pandemia; 

B) B) Ironiza a exigência de máscara entre cidadãos que 

nada possuem; 

C) C) Acusa a negligência de políticas públicas que de 

fato implementem o uso de máscara; 

D) D) Critica à obrigatoriedade do uso de máscara con-

tra a COVID-19; 

E) E) Critica os exageros dos cuidados pessoais contra a 

pandemia.   

 

 

Utilize o texto abaixo para responder as questões de 02 a 07: 

 

Diálogo entre dois amigos 

 

Comigo acontecem muitas coincidências. Nasci no dia 

5 de máio, às 5 horas. Quando fiz 55 anos, apostei no número 

55.555 e ganhei R$ 5 milhões. Peguei tudo e apostei no cava-

lo 5, no 5º páreo. 

– Legal! E quanto você ganhou? 

– Nada. 

– Nada? 

– O maldito chegou em quinto. 
 

(Fonte:https://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=15966) 
 

  

02. No total, nas palavras abaixo, observamos: 

 

Horas – Comigo 

 

A) 4 vogais 

B) 5 vogais 

C) 7 consoantes 

D) 4 consoantes 

E) 8 consoantes 

 

 

03. Na frase abaixo, o termo sublinhado corresponde a: 

 

O maldito chegou em quinto. 

 

A) Pronome 

B) Conjunção 

C) Artigo 

D) Preposição 

E) Advérbio 

 

04. Propositalmente, acentuamos incorretamente uma pala-

vra do texto acima. Assinale a alternativa abaixo em que 

ela aparece. 

 

A) Coincidências 

B) Número 

C) Você 

D) Páreo 

E) Máio 

 

 

05. Assinale a alternativa abaixo que apresenta as palavras 

em ordem alfabética. 

 

A) Quanto – Você – Ganhou; 

B) Quanto – Ganhou – Você; 

C) Você – Ganhou – Quanto; 

D) Você – Quanto – Ganhou; 

E) Ganhou – Quanto – Você. 

 

 

06. Assinale a ÚNICA alternativa abaixo em que a palavra 

apresenta um encontro vocálico. 

 

A) Chegou 

B) Nada 

C) Legal 

D) Comigo 

E) Cavalo 

 

 

07. Dentre as alternativas abaixo, assinale a ÚNICA em que 

a palavra apresenta um encontro consonantal. 

 

A) Comigo 

B) Muitas 

C) Acontecem 

D) Dia 

E) Horas 

 

 

08. Assinale a alternativa abaixo em que as sílabas da pala-

vra estão INCORRETAMENTE separadas. 

 

A) Amizade: a-mi-za-de; 

B) Verão: ve-rão; 

C) Música: mú-si-ca; 

D) Encantar: encan-tar; 

E) Geladeira: ge-la-dei-ra. 

 

 

09. Marque a alternativa abaixo que apresenta uma palavra 

polissílaba. 

 

A) Lua 

B) Vaca 

C) Traquejo 

D) Cumplicidade 

E) Cabide 

 

 

10. Marque, dentre as alternativas abaixo, a que apresenta 

uma palavra masculina. 

 

A) Guaraná 
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B) Matinê 

C) Couve flor 

D) Dinamite 

E) Cal 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Segundo estudos extraídos do Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), o gentílico atribuído aos muníci-

pes que nascem em Coremas corresponde a: 

 

A) Coremeense 

B) Coremense 

C) Coremaense 

D) Coremasense 

E) Coremeano 

 

 

12. Em 2017, o IBGE extinguiu as mesorregiões e microrre-

giões, criando um novo quadro regional brasileiro, com novas 

divisões geográficas denominadas, respectivamente, regiões 

geográficas intermediárias e imediatas. Com base nesse con-

ceito, Coremas faz parte de qual Região Geográfica Imediata? 

 

A) Monteiro 

B) Sumé 

C) Patos 

D) Itaporanga 

E) Pombal 

 

 

13. Um membro do Conselho Tutelar, ligado diretamente ao 

Poder Executivo Municipal, exerce um cargo de caráter: 

 

A) efetivo 

B) eletivo 

C) comissionado 

D) contratado 

E) de excepcional interesse público 

 

 

14. O Brasil apresenta diversas bacias hidrográficas em seu 

território, inclusive a maior bacia hidrográfica do mundo, que 

é formada pelo rio: 
 

A) São Francisco e seus afluentes; 

B) Amazonas e seus afluentes; 

C) Paraná e seus afluentes; 

D) Prata e seus afluentes; 

E) Tocantins-Araguaia. 

 

 

15. O Brasil é dividido em cinco grandes regiões, nas quais 

estão distribuídos seus 26 estados e o Distrito Federal. A 

região que possui a menor quantidade de estados em seu 

território é: 
 

A) Norte 

B) Nordeste 

C) Centro-oeste 

D) Sudeste 

E) Sul 

16. O estado da Paraíba possui um rico potencial arqueológi-

co, nos quais encontram-se vestígios bem preservados da vida 

pré-histórica da humanidade. Um destes patrimônios presen-

tes neste estado é: 
 

A) Lajedo de Soledade; 

B) Parque Nacional do Catimbau; 

C) Serra da Capivara; 

D) Parque do Solstício; 

E) Pedra do Ingá. 

 

 

17. O facebook é uma das redes sociais mais acessadas no 

mundo, e a primeira mais popular no Brasil, que visa criar 

redes de comunicação entre pessoas com afinidades em co-

mum, além do intenso compartilhamento de dados realizado 

diariamente. O criador do facebook é: 
 

A) Bill Gates 

B) Steve Jobs 

C) Mark Elliot Zuckerberg 

D) Alan More 

E) Frank Miller 

 

 

18. O Estado brasileiro está dividido em diferentes poderes, 

cada um com uma função específica, e juntos devem estar em 

equilíbrio e harmonia para o bom funcionamento da adminis-

tração do país. Por exemplo, o cargo ocupado pelo presidente 

da república se refere à qual poder: 
 

A) Legislativo 

B) Executivo 

C) Judiciário 

D) Deliberativo 

E) Coordenativo 

 

 

19. A fiscalização das contas, a formulação de leis, e a apro-

vação ou veto das ações da prefeitura, são atribuições de qual 

instituição política a nível municipal? 
 

A) Tribunal Regional. 

B) Câmara municipal. 

C) Corregedoria. 

D) Secretaria de administração. 

E) Divisão fiscal de contas. 

 

 

20. No setor da Região Nordeste que corresponde a área de 

transição climática e vegetativa, entre o clima equatorial e 

semiárido é possível encontrar a vegetação típica: 
 

A) Mata dos cocais; 

B) Mata atlântica; 

C) Floresta de Araucárias; 

D) Campos e prados; 

E) Floresta de Várzea. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Segundo o art. 24° do Código de Trânsito Brasileiro, 

compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 

Municípios, no âmbito de sua circunscrição:  
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I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trân-

sito, no âmbito de suas atribuições; 

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 

veículos, de pedestres com exceção dos animais, e promover 

o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 

acidentes de trânsito e suas causas. 

 

Dos itens acima: 

 

A) I e III estão corretos. 

B) I, II, III e IV estão corretos.  

C) I, III e IV estão corretos.  

D) II e III estão corretos.  

E) II e IV estão corretos.  

 

 

22. Segundo o art. 54° do Código de Trânsito Brasileiro os 

condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só 

poderão circular nas vias: 

 

I - utilizando capacete de segurança, sem a viseira ou óculos 

protetores; 

II - segurando o guidom com as duas mãos; 

III - usando vestuário de proteção, de acordo com as especi-

ficações do CONTRAN. 

 

Dos itens acima:  

 

A) II e III estão corretos.  

B) I está correto.  

C) I, II e III estão corretos.  

D) I e II estão corretos.  

E) I e III estão corretos.  

 

 

23. Segundo o art. 55° do Código de Trânsito Brasileiro, os 

passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só 

poderão ser transportados: 

 

I - utilizando capacete de segurança; 

II - em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento 

suplementar atrás do condutor; 

III - usando vestuário de proteção, de acordo com as especi-

ficações do IBAMA. 

 

Dos itens acima: 

 

A) II e III estão corretos.  

B) III está correto.  

C) I e III estão corretos.  

D) I, II e III estão corretos.  

E) I e II estão corretos.  

 

 

24. Observe os itens a seguir: 

 

I - Eixo Cardã; 

II - Diferencial;  

III - Semi-eixos ou semi-árvores. 

 

Os itens citados acima fazem parte do sistema automotivo 

conhecido como:  

A) Sistema de Escapamento.  

B) Sistema de Suspensão.  

C) Sistema Elétrico.  

D) Sistema de Transmissão.  

E) Sistema de Rodagem.  

 

 

25. Observe os itens a seguir a respeito do significado dos 

bornes de ligação dos componentes.  

 

I - 1: Sinal da bobina de ignição; 

II - 4: Baixa tensão da bobina de ignição; 

III - 15: Saída positiva do comutador de ignição.  

 

Dos itens acima: 

 

A) I, II e III estão corretos.  

B) II e III estão corretos.  

C) I e III estão corretos.   

D) II está correto.  

E) I e II estão corretos.  

 

 

26. Qual dos componentes abaixo tem a função de enviar 

corrente às velas no momento adequado?  

 

A) Válvula termostática.  

B) Radiador.  

C) Bomba d’água.  

D) Válvula.  

E) Distribuidor.  

 

 

27. Em uma via com velocidade máxima de 40 Km/h, a dis-

tância que deve ser tomada para se iniciar a sinalização de 

acidente em uma pista seca, deve ser de:  

 

A) 10 passos longos.  

B) 40 passos longos.  

C) 50 passos longos.  

D) 80 passos longos.  

E) 100 passos longos.  

 

 

28. Em uma via com velocidade máxima de 80 Km/h, a dis-

tância que deve ser tomada para se iniciar a sinalização de 

acidente em uma pista à noite, e com a presença de neblina, 

deve ser de:  

 

A) 40 passos longos.  

B) 50 passos longos.  

C) 100 passos longos.  

D) 160 passos longos.  

E) 300 passos longos.  

 

 

29. Assinale a alternativa CORRETA a respeito de boas prá-

ticas que reduzem a poluição sonora produzida pelos veícu-

los.  
 

A) Desligar o motor em uma parada prolongada.  

B) Ligar o motor em uma parada prolongada.  

C) Trocar a marcha na rotação incorreta do motor.  

D) Deixar os pneus com a calibragem errada.  

E) Carregar excesso de peso.  
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30. Uma viagem ao nascer do Sol implica em riscos para a 

segurança do motorista e passageiros, pois:  

 

A) Os raios solares neste momento podem afetar o sis-

tema elétrico do veículo.  

B) A radiação afeta os pneus, fazendo com que exista 

uma perda de aderência com o solo.  

C) O momento faz com que a rajada de radiação aqueça 

o motor.  

D) Os raios solares “batem na cara” do motorista, o que 

prejudica a visibilidade.  

E) O motorista acabou de acordar, e poderá ter proble-

mas para dirigir.  

 

 

31. O tipo de higiene que se refere aos cuidados da preserva-

ção das instalações sanitárias de um determinado local, cha-

ma-se:  

 

A) Higiene alimentar.  

B) Higiene bucal. 

C) Higiene mental.  

D) Higiene ambiental.  

E) Higiene pessoal.  

 

 

32. Assinale a alternativa CORRETA a respeito do tema 

“higiene pessoal”.  

 

A) É aconselhável cortar o canto das unhas.  

B) É importante cortar as unhas de modo a deixá-las re-

tas.  

C) É importante manter os pés molhados.  

D) Caso esteja doente, não é importante lavar as mãos 

com frequência.  

E) Não é importante escovar os dentes após as refei-

ções.  

 

 

33. A respeito do tema “cidadania”, assinale a alternativa que 

apresente de forma CORRETA o conceito de direitos sociais. 

 

A) Direito a cátedra.  

B) Possibilidade de interferir politicamente.  

C) Liberdade de ir e vir.  

D) Possibilidade de participar da riqueza de um país.  

E) Liberdade de expressão.  

 

 

34. Sobre o tema “cidadania”, assinale a alternativa que apre-

sente de forma CORRETA o conceito de “cláusula pétrea”. 

 

A) Artigos constitucionais que não podem ser modifica-

dos.  

B) Artigos constitucionais que podem ser modificados.  

C) Leis municipais. 

D) Medidas provisórias que podem ser derrubadas pela 

Câmara dos Deputados.  

E) Decretos presidenciais.  

 

 

35. Sobre o tema “segurança”, assinale a alternativa COR-

RETA. 

 

A) O controle de acesso não é importante do ponto de 

vista da segurança.  

B) Locais mal iluminados são mais seguros.  

C) Manter a forma não é importante para a segurança 

pessoal.  

D) Não é importante pensar em todos os riscos ao se fa-

zer a segurança de um dignitário.  

E) É importante se manter atento o tempo todo, tendo o 

cuidado de se posicionar de modo a proteger as cos-

tas.  

 

 

36. A resolução de n° 26 do CONTRAN, disciplina:  

 

A) O transporte de animais em veículos destinados ao 

transporte de passageiros a que se refere o art. 109 

do Código de Trânsito Brasileiro. 

B) O transporte de carga em veículos destinados ao 

transporte de passageiros a que se refere o art. 109 

do Código de Trânsito Brasileiro. 

C) O transporte de carga em veículos destinados ao 

transporte de cargas a que se refere o art. 109 do Có-

digo de Trânsito Brasileiro. 

D) O transporte de carga em veículos destinados ao 

transporte de passageiros a que se refere o art. 155 

do Código de Trânsito Brasileiro. 

E) O transporte de carga em veículos destinados ao 

transporte de passageiros a que se refere o art. 190 

do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

 

37. Assinale a alternativa que apresente a resolução do CON-

TRAN que proíbe a utilização de dispositivos que travem, 

afrouxem ou modifiquem o funcionamento dos cintos de 

segurança: 

 

A) Resolução de n° 26. 

B) Resolução de n° 200. 

C) Resolução de n° 202. 

D) Resolução de n° 278. 

E) Resolução de n° 506. 

 

 

38. Segundo a resolução de nº 303 do CONTRAN, que dis-

põe sobre as vagas de estacionamento destinada às pessoas 

idosas, analise os itens a seguir e julgue a sua veracidade. 

 

A autorização poderá ser suspensa ou cassada, a qualquer 

tempo, a critério do órgão emissor, se verificada quaisquer 

das seguintes irregularidades na credencial:  

 

I - uso de cópia efetuada por qualquer processo; 

II - rasurada ou falsificada;  

III - em desacordo com as disposições contidas nesta Resolu-

ção, especialmente se constatada que a vaga especial foi 

utilizada por idoso.  

 

Dos itens acima: 

 

A) I e III estão corretos.  

B) II e III estão corretos.  

C) I, II e III estão corretos.  

D) III está correto.  

E) I e II estão corretos.  
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39. A resolução de nº 763 do CONTRAN dispõe: 

 

A) Sobre a utilização obrigatória de espelhos retroviso-

res, equipamento do tipo câmera-monitor ou outro 

dispositivo equivalente, a ser instalado nos veículos 

destinados ao transporte coletivo de escolares. 

B) Sobre a utilização facultativa de espelhos retroviso-

res, equipamento do tipo câmera-monitor ou outro 

dispositivo equivalente, a ser instalado nos veículos 

destinados ao transporte coletivo de escolares. 

C) Sobre a utilização obrigatória de espelhos retroviso-

res, equipamento do tipo câmera-monitor ou outro 

dispositivo equivalente, a ser instalado nos veículos 

destinados ao transporte de cargas.  

D) Sobre a utilização obrigatória de espelhos retroviso-

res, equipamento do tipo câmera-monitor ou outro 

dispositivo equivalente, a ser instalado nos veículos 

destinados ao transporte de carros.  

E) Sobre a utilização facultativa de espelhos retroviso-

res, equipamento do tipo câmera-monitor ou outro 

dispositivo equivalente, a ser desinstalado nos veícu-

los destinados ao transporte coletivo de escolares. 

 

 

40. Analise a imagem a seguir: 

 

 
 

A placa de serviço auxiliar acima indica: 

 

A) Área de campismo.  

B) Serviço hoteleiro.  

C) Serviço hospitalar.  

D) Serviço de borracheiro.  

E) Serviço de mecânico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


