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Concurso Público/2005 – SEPROD/EMATER-PARÁ – Nível Fundamental 
=========================================================== 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 05. 
  

 
     Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha 

acabado de brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. Ainda com as palavras da 
mulher o aborrecendo, o leão subitamente se defrontou com um pequeno rato, o ratinho 
mais menor que ele já tinha visto. Pisou- lhe a cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente 
para fugir, o leão gritou: “Miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe: não conheço na 
criação nada mais insignificante e nojento. Vou te deixar com vida apenas para que possa 
sofrer toda a humilhação do que lhe disse, você, desgraçado, inferior, mesquinho, rato!” E 
soltou-o. O rato correu o mais que pôde, mas, quando já estava a salvo, gritou pro leão: 
“Será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar agora 
mesmo com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso pra ela com as mesmas 
palavras!”. 

                                                               FERNANDES, Millôr. Fábulas fabulosas (Adaptado) 
 
 
 
01. O texto acima sugere o seguinte entendimento moral: 
 

A) Mesmo o rei dos animais passa por problemas comuns. 
B) Ninguém é tão inferior como imaginamos. 
C) Em dias ruins, não se deve sair de casa. 
D) O rato não sofreria tal humilhação se não fosse tão pequeno. 

 

02. Observe o trecho: “...porque tinha acabado de brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e 
boas”. A expressão em destaque poderia ser substituída, sem alterar- lhe o sentido, pela palavra: 

 
A) verdades 
B) elogios 
C) desaforos 
D) falsidades 

 

03. Em certo momento do texto lido, o autor da fábula faz um uso bem incomum do grau 
superlativo para adjetivar o rato. Isso é observado no seguinte trecho: 

 
A) “...o leão subitamente se defrontou com um pequeno rato...” 
B) “...não conheço na criação nada mais insignificante e nojento.” 
C) “...desgraçado, inferior, mesquinho, rato!” 
D) “...o ratinho mais menor que ele já tinha visto.” 

 

04. No texto – Hierarquia –, observamos algumas sentenças que iniciam por “aspas”. Isso ocorre 
toda vez que: 

 
A) o autor do texto fala algo importante para o entendimento da história. 
B) o leão busca mostrar toda a sua raiva para o ratinho. 
C) as falas dos personagens são reproduzidas no texto escrito. 
D) se quer dar destaque para um personagem. 
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05. A flexão verbal verificada no início da narrativa – “Diz que um leão...” – indica um sujeito na: 
 

A) 3a- pessoa do plural. 
B) 2a- pessoa do singular. 
C) 3a- pessoa do singular. 
D) 2a- pessoa do plural. 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 06 A 10, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA. 
 
06. Na embalagem de 500 ml, de um pesticida, vem a seguinte informação: diluir 250 ml do 

produto em 50 litros de água.  A quantidade de água utilizada para diluir 10 litros deste 
pesticida é:  

 
A) 1.000 L 
B) 1.250 L 
C) 1.500 L 
D) 2.000 L 
 

07. Uma área de 800 m de comprimento por 500 m de largura foi reflorestada com uma espécie em 
extinção.  Se em cada hectare foram plantadas 400 mudas, o número total de mudas plantadas 
nesta área é: 

 
A) 16.000 
B) 18.000 
C) 20.000 
D) 24.000 
 

08. Numa área de 50 hectares foram plantados soja e feijão.  Sabendo-se que a área plantada 
com soja é igual ao triplo da área plantada com feijão, podemos afirmar que a área destinada à 
soja mede: 

 
A) 12,5 hectares 
B) 18,0 hectares 
C) 36,0 hectares 
D) 37,5 hectares 

 
09. Um agricultor aplicou a quantia de R$ 18.000,00, a juros simples, durante 3 meses, a taxa de 

5% ao mês, visando cobrir os gasto com a colheita. Se ao final da colheita esse agricultor 
gastou R$ 24.000,00, podemos afirmar que: 

 
A) O montante resultante da aplicação cobriu exatamente as despesas com a colheita. 
B) Esse agricultor teve que desembolsar mais R$ 3.300,00 para cobrir as despesas com a 

colheita. 
C) Sobraram ainda R$ 2.700,00 após o pagamento das despesas com a colheita.  
D) Os juros resultantes da aplicação correspondem à décima parte das despesas com a colheita.  
 

10. Sabendo-se que durante o período de estiagem que assolou a Amazônia, o Pará teve 4.100 focos 
de queimadas nos 10 primeiros dias de um mês, e considerando que essa proporção foi mantida 
durante os 18 dias seguintes desse mês, o número de focos de queimadas durante esse 28 dias 
corresponde a: 

 
A)   7.380 
B) 10.850 
C) 11.480 
D) 12.840 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 20, MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA. 
 

11. O prático a bordo constitui um exemplo de: 
 

A) Um auxiliar do Comandante, em manobra e navegação, em determinado trecho ou local. 
B) Uma exigência do Armador. 
C) De uso facultativo em todo lugar. 
D) Exercício de uma autoridade maior a bordo. 

 

12. É um exemplo de poluição antropogênica: 
 

A) Tsunami na Ásia. (maremoto). 
B) Despejo de óleo no rio Amazonas. 
C) Furacão em Nova Orleans. 
D) Pororoca. 

 

13. É um exemplo de compartimento estanque: 
 

A) Camarote. 
B) Frigorífica. 
C) Tanque de colisão à vante. 
D) Paiol da amarra. 

 

14. Um navio de um hélice, de passo direito e máquina a ré, a popa se desloca para: 
 

A) boreste. 
B) bombordo. 
C) em linha reta. 
D) depende do ângulo do leme. 

 

15. Considere que, navegando em sua embarcação, você observa em sua agulha magnética o rumo 
de 030°. Qual o rumo verdadeiro, considerando que o desvio da agulha é de 5° E e a Declinação 
Magnética 15° W? 

 
A) 020°. 
B) 050°. 
C) 040°. 
D) 010°. 

 

16. O cabo de aço que esteja expondo a alma é considerado: 
 

A) adequado para uso em serviços leves. 
B) inadequado para qualquer serviço. 
C) adequado para o arraste de carga. 
D) adequado para elevação de carga. 
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17. Um compressor de ar de dois estágios possui, pelo menos: 
 

A) dois cilindros comuns de mesmo volume. 
B) dois cilindros comuns de volumes diferentes. 
C) três cilindros diferenciais. 
D) quatro cilindros diferenciais. 
 

18. Fumaça negra na descarga de um motor Diesel pode ter como causa: 
 

A) baixa compressão dos cilindros. 
B) baixa pressão na água de resfriamento. 
C) nível alto de óleo lubrificante no cárter. 
D) água no óleo combustível. 

 

19. Em um trabalho na Praça de Máquinas de uma embarcação, qual o EPI que NÃO é 
recomendável para utilização: 

 
A) protetor auricular tipo Plug. 
B) bota de segurança. 
C) luvas. 
D) capacete. 

 

20. Quando aumentamos o avanço à injeção de um motor Diesel, a sua ... 
 

A) pressão de combustão diminui. 
B) pressão de combustão aumenta. 
C) taxa de compressão diminui. 
D) taxa de compressão aumenta.  

 
 
 


