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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, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA. 
 
 
11. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito sem sinalização é de: 
 

A) 30 Km/h 
B) 40 Km/h 
C) 50 Km/h 
D) 80 Km/h 

 

12. Fazem parte da embreagem: 
 

A) Pedal e câmbio da embreagem. 
B) Bandejas e barras da embreagem. 
C) Junta homocinética e pivôs da embreagem. 
D) Platô, disco da fricção e rolamento da embreagem. 

 

13. O componente do sistema de transmissão que permite ao condutor ajustar, pela troca de 
marchas, a relação entre a rotação do motor e a velocidade das rodas é o: 

 
A) alternador 
B) distribuidor 
C) cabo de embreagem 
D) câmbio 

 

14. Você está em uma via de bastante movimento e surge uma rotatória, à frente, com um veículo 
lento, fazendo seu contorno. Você deve: 

 
A) buzinar para avisar que você está entrando com prioridade. 
B) diminuir a velocidade e deixar o outro veículo completar o seu trajeto. 
C) acelerar para adentrar na rotatória antes que aquele veículo lhe atrapalhe. 
D) continuar o seu trajeto considerando que a preferencial é sua. 

 

15. A finalidade do filtro de combustível é: 
 

A) controlar a pressão do combustível. 
B) aumentar o fluxo do combustível. 
C) evitar o excesso de combustível. 
D) reter as impurezas do combustível. 

 

16. O Alternador/Dínamo é responsável por: 
 

A) gerar potência para o motor. 
B) acumular a energia dissipada no motor. 
C) criar a centelha necessária para a mistura de ar e combustível. 
D) gerar carga suficiente para manter a bateria carregada. 
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17. Diante da placa ao lado (A- 13 a), você entende que existe adiante: 
 

A) uma confluência de trânsito pela direita e o tráfego vai se incorporar à 
via na qual você está circulando. 

B) uma confluência de trânsito pela esquerda e o tráfego vai se incorporar 
à via na qual você está circulando. 

C) a junção de duas vias laterais, a primeira para esquerda e a segunda para direita, quase 
formando um cruzamento. 

D) a junção de duas vias laterais, a primeira para direita e a segunda para esquerda, quase 
formando uma bifurcação.  

 
 

18. Diante da placa                         (R- 8), você entende que é proibido (a): 
 
 
  

A) mudar de faixa de trânsito. 
B) manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. 
C) circulação de veículos de carga na faixa. 
D) ultrapassar pela direita. 

 

19. O sinal sonoro emitido pelo policial de trânsito que corresponde ao comando “diminua a 
marcha” caracteriza-se por: 

 
A) três silvos breves. 
B) um silvo longo. 
C) dois silvos longos. 
D) um silvo breve. 

 

20. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o equipamento à sua função: 
 

A) Termômetro: indica a pressão do óleo do motor. 
B) Amperímetro: indica carga do dínamo e a descarga da bateria. 
C) Odômetro: indica o nível de combustível. 
D) Voltímetro: indica o número de voltas das rodas do veículo. 

 
 
 
 
 
 


