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09. Em qual das frases a concordância foi feita de maneira 
INCORRETA? 
 

a) Gritava o pai, a mãe e as crianças. 
b) O pessoal gostou muito do passeio. 
c) O garoto e a amiga são crianças aplicadas. 
d) Você acredita na dança da chuva? 
e) Os Estados Unidos é maior do que o Brasil. 

 
10. Só em uma das frases abaixo o tempo verbal está 
empregado INCORRETAMENTE. Assinale-a: 
 

a) O poeta queria descanso. 
b) É possível que o poeta procurasse uma praia 

deserta. 
c) Todos um dia quererão fugir dos problemas. 
d) Quando viver tudo que o poeta viveu você se 

afligiria igualmente. 
e) Algum dia podereis viver na simplicidade. 

 
 

Matemática  
 
 
11.  Pedro comprou US$ 1000,00 dólares a uma taxa de 
1,80 reais por dólar para levar para sua viagem de férias 
ao exterior. Como não utilizou este dinheiro na viagem, ao 
retornar ele o vendeu a uma taxa de 1,90 reais por dólar. 
Neste caso, Pedro:  
 

a) Perdeu R$ 100,00 
b) Ganhou R$ 80,00  
c) Ganhou R$ 180,00  
d) Perdeu R$ 180,00  
e) Ganhou R$ 100,00  

 
12.  Um ciclista partiu do ponto A e pedalou 4 km para o 
sul. Depois pedalou 9 km para o oeste, e depois mais 4 km 
para o norte, chegando ao ponto B. Calcule a distância 
entre os pontos A e B. 
 

a) 12 km 
b) 10 km 
c) 9 km 
d) 8 km 
e) 4 km 

 
13. Um comerciante comprou vários pares de sapatos 
iguais de uma indústria. Pagou no total, R$ 926,00. Neste 
valor, estão incluídos o frete de R$ 12,00 e uma taxa de 
desembarque da mercadoria, paga ao entregador, no valor 
de R$ 4,00. Sabendo-se que foram comprados 25 pares 
de sapatos, o valor de cada par foi de: 
 

a) R$ 36,40 
b) R$ 36,56 
c) R$ 36,80 
d) R$ 37,20 
e) R$ 38,60 

 
14. Na Loja do Povo uma bicicleta pode ser vendida de 
duas maneiras: à vista por R$ 518,00 ou em 12 parcelas 
de R$ 53,30 cada. Paula e Maria compraram bicicletas 
nessa loja: Paula pagou à vista e Maria, a prazo. Que 
quantia Maria pagou a mais que Paula?  
 

a) R$ 118,60  
b) R$ 119,20  
c) R$ 120,16  

d) R$ 121,60 
e) R$ 122,60  

 
15. Certo dia, um carteiro gastou 4200 segundos para 
entregar as correspondências de um determinado bairro. 
Sabe-se que essa atividade teve início às 8 horas da 
manhã, sendo executada sem descanso. A que horas o 
carteiro finalizou a entrega das correspondências?  
 

a) 9 horas 
b) 9 horas e 5 minutos 
c) 9 horas e 10 minutos 
d) 9 horas e 40 minutos 
e) 9 horas e 46 minutos 

   
16. Caio possui 15 cédulas de R$ 10,00, 22 cédulas de R$ 
5,00, 24 moedas de R$ 0,50 e uma quantidade X de 
moedas de R$ 0,25, totalizando um montante de R$ 
300,00. Calcule a quantidade X de moedas de R$ 0,25 
existente no montante de Caio.  
 

a) 56 
b) 64 
c) 86  
d) 112  
e) 124 

 
17.  Um comerciante comprou 300 cadernos ao preço 
unitário de R$ 3,00. Vendeu 30 do total a R$ 4,00 cada e o 
restante a R$ 3,50 cada. Qual foi o lucro do comerciante?  
 

a) R$ 166,00 
b) R$ 165,00 
c) R$ 160,00 
d) R$ 155,00 
e) R$ 175,00 

 
18.    O terreno do Sr. José possui a forma de um 
quadrado. Calcule quantos metros de arame serão 
necessários para cercar o terreno, sabendo que possui 36 
m de lado e deseja-se dar 6 voltas com o arame.    
 

a) 360m 
b) 446m 
c) 672m 
d) 864 m 
e) 932m 

 

19.  O valor da expressão          é 
igual a: 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

e)  
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30. A circulação de veículos, nas vias terrestres, far-se-á 
pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções 
devidamente sinalizadas. A afirmativa é: 
 

a) Falsa, pois esta frase refere-se apenas as vias 
urbanas e não terrestre como afirma a frase. 

b) Falsa, pois a circulação deve ser feita pelo lado 
esquerdo e não direito da via. 

c) Falsa, pois não se admite exceções. 
d) Falsa, pois apesar de admitirem-se exceções, 

para estas não é necessário sinalização. 
e) Verdadeira. 

 
31. São tipos de freios: 
 

a) Motor e de agnação 
b) Arrefecimento e motor 
c) Arrefecimento e hidráulico  
d) Mecânico e hidráulico 
e) Tipo bobina e ignição 

 
32. São principais componentes do sistema de 
transmissão: 
 

a) Embreagem e câmbio 
b) Molas e amortecedores 
c) Bateria e bobina 
d) Bobina e ignição 
e) Motor e de agnação 

 
33. O condutor de veículo, sinalizando com o braço 
estendido para fora, horizontalmente, a mão fazendo 
movimentos para cima e para baixo, indica que: 
 

a) Vai Dobrar à esquerda. 
b) Vai diminuir a marcha ou parar. 
c) Vai Dobrar à direita. 
d) Vai ultrapassar. 
e) Problemas no carro, não ultrapassar. 

 
34. Considerando os sinais sonoros abaixo, marque a 
resposta que corresponde ao sinal “Diminua a marcha”: 
 

a) Um silvo curto 
b) Um silvo longo 
c) Dois silvos curtos 
d) Dois silvos longos 
e) Três silvos curtos 

 
35. Referente ao trânsito, marque V para a (s) alternativa 
(s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
  

(   )  As faixas contínuas e tracejadas servem para 
delimitar o espaço por onde os veículos podem ou 
não circular. 

(   )  A cor branca indica que a via possui duplo sentido, 
enquanto a cor amarela indica que a via só possui 
um sentido (existe ainda a azul, preta e vermelha). 

(   )  A faixa contínua indica que o veículo não pode 
ultrapassar ela, consequentemente não pode 
realizar uma ultrapassagem ou realizar uma 
operação de retorno por exemplo, enquanto a faixa 
tracejada permite que o veículo pode ultrapassar 
ela, podendo assim, realizar uma ultrapassagem 
ou operação de retorno (se as condições da via ou 
demais sinalizações permitirem).  

(   )   A combinação de mais de uma linha pode ser 
usada, e sinaliza diferentemente para cada 
sentido. 

(   )  O semáforo pode ter três funções: controlar o fluxo 
de pedestre, controlar o fluxo de veículos e 
controlar o fluxo de veículos e pedestres ao 
mesmo tempo. Ele só pode ser visto em três cores, 
sendo mais comum possuir três cores, a vermelha, 
a amarela e a verde. 

(   )  Os sinais sonoros são emitidos pelos agentes de 
trânsito, através de silvos de apito e devem ser 
obedecidos pelos condutores e pedestres. 

 
A sequência CORRETA é: 
 

a) F, V, V, F, V, F 
b) V, F, V, V, F, V 
c) V, V, F, V, F, V 
d) F, F, V, F, F, F 
e) V, V, V, V, V, F 

 
36. A seqüência das ações a serem realizadas diante de 
um acidente deverá ser sempre a mesma, desta forma, a 
sequência CORRETA é: 
 

a) Pedir socorro; controlar a situação; manter a 
calma; garantir a segurança; verificar a situação 
das vítimas; realizar algumas ações com as 
vítimas. 

b) Garantir a segurança; manter a calma; pedir 
socorro; controlar a situação; verificar a situação 
das vítimas; realizar algumas ações com as 
vítimas. 

c) Manter a calma; garantir a segurança; pedir 
socorro; controlar a situação; verificar a situação 
das vítimas; realizar algumas ações com as 
vítimas. 

d) Manter a calma; pedir socorro; garantir a 
segurança; controlar a situação; verificar a 
situação das vítimas; realizar algumas ações com 
as vítimas. 

e) Manter a calma; pedir socorro; controlar a 
situação; garantir a segurança; verificar a situação 
das vítimas; realizar algumas ações com as 
vítimas. 

 
37. As distâncias para o início da sinalização são 
calculadas com base no espaço necessário para o veículo 
parar após iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do 
motorista. Em avenidas com velocidade máxima permitida 
de 60 km/h estes devem ser de: 
 

a) 30 passos 
b) 60 passos 
c) 90 passos 
d) 120 passos 
e) 180 passos 

 
38. A conduta de emergência em caso de hemorragia 
externa deve ser, EXCETO: 
 

a) Pressionar diretamente o ferimento, com uma 
gaze ou pano limpo.  

b) Elevar o membro afetado a um nível superior ao 
coração.  

c) Realizar curativos compressivos. 
d) Não remover objetos transfixados. 
e) Aplicar torniquetes. 

 
 
 
 






Prefeitura Municipal de Primavera – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 09 - Cargo 40 – Tratorista   
Página 5 de 5 

39. Se o motorista atingir ___________terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação suspensa, de um mês a um ano, a 
critério da autoridade de trânsito. Para contagem dos 
pontos, é considerada a soma das infrações cometidas no 
último ano, a contar regressivamente da data da última 
penalidade recebida. 
 

a) 10 pontos 
b) 15 pontos 
c) 20 pontos 
d) 25 pontos 
e) 30 pontos 

 
40. Do Código de Trânsito Brasileiro, Art. 24. Compete aos 
órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, 
no âmbito de sua circunscrição, EXCETO:  
 

a) Planejar, projetar, regulamentar e operar o 
trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e 
promover o desenvolvimento da circulação e da 
segurança de ciclistas.  

b) Executar a fiscalização de trânsito, quando e 
conforme convênio firmado, como agente do 
órgão ou entidade executivos de trânsito ou 
executivos rodoviários, concomitantemente com 
os demais agentes credenciados. 

c) Implantar, manter e operar o sistema de 
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 
controle viário;  

d) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos 
sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 

e) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de 
polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito.  

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 







