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CARGO: TRATORISTA 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Compartilhando mentiras 
 

De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega 
compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos 
de todo tipo. Hoje mesmo eu estava compartilhando uma 
notícia que me espantou: na China havia sido descoberto 
um operário que estava soterrado numa mina há quase 20 
anos, depois de ser dado como morto. Quando eu estava 
pronto para passar a notícia adiante, veio o desmentido: 
era notícia criada por um desses websites de “jornalismo 
ficcional” (se o termo não existe, fica inventado agora).  

Quando vemos uma coisa espantosa, inacreditável, 
edificante, animadora, queremos compartilhar aquilo para 
faturar uma porcentagenzinha da glória da descoberta. 
Quando algo nos revolta, nos causa indignação, queremos 
compartilhar para ver se contribuímos para acabar com 
aquela pouca vergonha, combater aquela injustiça etc. E 
mesmo que tudo continue como está, pelo menos 
mostramos a todos que somos gente boa. E a vida segue.  

O problema é quando a matéria é falsa. E, pior ainda, se 
é uma matéria falsa que não foi criada por motivos 
humorísticos ou literários (sim, considero o “jornalismo 
ficcional” uma interessante forma de literatura), mas para 
prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, 
não importa de que posição ou tendência. Inventa‐se uma 
arbitrariedade ou falcatrua, joga‐se nas redes sociais e 
aguarda‐se o resultado.  

Neste caso, a multiplicação da notícia falsa (que está 
sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como 
injúria, calúnia ou difamação) se dá em várias direções. Tem 
a pessoa que se horroriza com o “fato” noticiado e quer que 
todo mundo tome consciência daquilo; é a turma “Acorda, 
Brasil!”. Tem a pessoa que, quando percebe que comeu 
gato por lebre, vai lá rapidinho e retira a postagem, mas 
geralmente o estrago já foi feito, a mentira foi passada 
adiante. Tem pessoa que acaba sabendo que a história era 
falsa, mas, como desejaria que fosse verdadeira (porque é 
politicamente contra o partido ou a pessoa envolvida) “se 
faz de doida” e deixa a postagem rendendo 
compartilhamentos até não poder mais, quando vai lá, se 
corrige e pede uma desculpazinha esfarrapada.  

Antes de curtir, comentar ou compartilhar procuro 
checar as fontes, ir nos links originais. E se for um vírus? 
Bem, procuro nunca ser o primeiro. Inúmeras vezes evitei 
clicar num link com algo interessante e, duas horas depois, 
vi as denúncias pipocando: “Peguei um vírus!”. É como em 
guerra de videogame: a melhor maneira de saber se um 
terreno está minado é deixar que os outros vão na frente. 
Para que pressa? 

(Braulio Tavares. Carta Fundamental, setembro de 2014. Adaptado.) 

 
 
 
 

Questão 01 
De acordo com as ideias apresentadas, podemos inferir 
que o tema principal do texto é: 
A) A experiência pessoal relatada pelo autor. 
B) O uso descomedido das redes sociais atualmente. 
C) A multiplicação de vírus através de matérias falsas. 
D) O descobrimento de um operário chinês soterrado há 

quase 20 anos. 
 

Questão 02 
Em relação à opinião do autor sobre o assunto discorrido, 
é correto afirmar que: 
A) A maioria das notícias enganosas divulgadas nas redes 

se trata de conteúdo humorístico. 
B) É importante questionar a veracidade das informações, 

considerando fatos mentirosos divulgados. 
C) Hoje em dia, é impossível acompanhar as notícias 

divulgadas devido à celeridade das informações. 
D) O “jornalismo ficcional” tem demonstrado benefícios a 

respeito das matérias divulgadas nas redes sociais. 
 

Questão 03 
Em “Quando vemos uma coisa espantosa, inacreditável, 
edificante, animadora, queremos compartilhar aquilo 
para faturar uma porcentagenzinha da glória da 
descoberta.” (2º§), a expressão destacada denota uma 
ideia de: 
A) Escolha. 
B) Oposição. 
C) Finalidade. 
D) Consequência. 
 

Questão 04 
No trecho “E a vida segue.” (2º§), a ação verbal expressa 
um fato: 
A) Ilusório. 
B) Vigente. 
C) Concluído. 
D) Improvável. 
 

Questão 05 
Em “Bem, procuro nunca ser o primeiro.” (5º§), o termo 
“nunca” exprime uma circunstância de: 
A) Ordem. 
B) Tempo. 
C) Contraste. 
D) Preferência. 
 

Questão 06 
A palavra “notícia”, transcrita do 1º§ do texto, recebe 
acentuação gráfica pelo mesmo motivo que a seguinte 
palavra: 
A) Vírus. 
B) Político. 
C) Denúncia. 
D) Inúmeras. 
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Questão 07 
Sem prejuízo da coerência textual, as expressões 
assinaladas podem ser substituídas pelo termo sugerido, 
EXCETO em: 
A) “(...) quando vai lá, se corrige e pede uma desculpazinha 

esfarrapada.” (4º§) – sem coerência. 
B) “Hoje mesmo eu estava compartilhando uma notícia que 

me espantou (...)” (1º§) – selecionando. 
C) “De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega 

compartilhando notícias falsas (...)” (1º§) – às vezes. 
D) “Inventa‐se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga‐se nas 

redes sociais e aguarda‐se o resultado.” (3º§) – trapaça. 
 

Questão 08 
Em “É como em guerra de videogame: a melhor maneira 
de saber se um terreno está minado é deixar que os outros 
vão na frente.” (5º§), os dois-pontos foram empregados 
para: 
A) Realizar um pedido. 
B) Expressar perplexidade. 
C) Registrar um esclarecimento. 
D) Marcar uma pausa desmedida. 
 

Questão 09 
Em “Antes de curtir, comentar ou compartilhar procuro 
checar as fontes, ir nos links originais.” (5º§), a expressão 
destacada significa: 
A) Atrair. 
B) Apagar. 
C) Admirar. 
D) Verificar. 
 

Questão 10 
Assinale a afirmativa que apresenta ERRO de grafia. 
A) Os boatos têm informações irreais que apelam para o 

emocional do leitor. 
B) Não é de hoje que mentiras são divulgadas como 

verdades nas redes sociais. 
C) Os autores criam manchetes absurdas com o intuito de 

faturar com a publicidade digital. 
D) O poder de perssuasão é maior em pessoas que 

dependem das redes sociais para obter informações. 
 

Considere as informações para responder às questões 11 
e 12. 
 

Um maquinista deve limpar e deixar plano um terreno em 
formato de trapézio isósceles, cuja planta está simbolizada 
a seguir: 
 

 
 

Questão 11 
Qual é a área total desse terreno? 
A) 77 m² 
B) 84 m² 
C) 154 m² 
D) 190 m² 
 

Questão 12 
Considerando que o maquinista é capaz de limpar e deixar 
plano 15 m² de terreno a cada uma hora, o tempo a ser 
gasto pelo maquinista para finalizar o serviço nesse 
terreno está compreendido entre: 
A) 5 horas e 5h20min. 
B) 5h41min e 6 horas. 
C) 4h40min e 4h59min. 
D) 5h21min e 5h40min. 
 

Questão 13 
Em um determinado setor de uma empresa privada 
trabalham 20 funcionários. Sabe-se que 80% desses 
funcionários bebem 1,5 litro de água diariamente e o 
restante bebe 2,5 litros de água diariamente. Quantos 
litros de água são consumidos nesse setor em uma 
semana de trabalho com cinco dias? 
A) 150 litros. 
B) 160 litros. 
C) 170 litros. 
D) 180 litros. 
 

Questão 14 
Qual das alternativas a seguir apresenta uma equação do 
segundo grau, cujas raízes são números naturais 
consecutivos? 
A) x2 + 3x + 2 = 0 
B) x2 – 3x + 2 = 0 
C) x2 + 5x + 6 = 0 
D) x2 – x – 20 = 0 
 

Questão 15 
Considere dois conjuntos H e G, tais que: G  H = H. Com 
base nessa informação, pode-se afirmar que: 

A) G  H 

B) H  G  

C) G  H = H 

D) H  G = G 
 

Questão 16 
Em um grupo teatral, o número de mulheres é 18 unidades 
maior do que o número de homens. Considerando que 
neste grupo há um total de 60 pessoas, qual é a proporção 
entre o número de homens e o número de mulheres? 
A) 7/8 
B) 7/9 
C) 7/13 
D) 23/37 
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Questão 17 
Considere a seguinte sequência lógica de figuras. 
 

 
 

Qual alternativa substitui o símbolo $ da sequência? 
A) 6 
B) 7 
C) 8 
D) 9 
 

Questão 18 
Paulo possui um guarda-roupas com uma gaveta contendo 
três shorts de corrida, cada um com uma das seguintes 
cores: azul, branco e preto; a segunda gaveta contendo 
quatro camisetas de corrida: uma vermelha, uma preta, 
uma azul e outra amarela. Certo dia, ao sair para sua 
corrida matinal, ele percebeu que estava atrasado e 
pegou, aleatoriamente, uma camiseta e um short em suas 
gavetas. Qual é a probabilidade de que o short e a 
camiseta que Paulo pegou sejam de cor azul? 
A) 1/7 
B) 2/7 
C) 1/12 
D) 7/12 
 

Questão 19 
Um triângulo isósceles possui dois lados medindo 20 cm e 
um lado medindo 32 cm, conforme figura. 
 

 
 

Qual é o valor da área desse triângulo?  
A) 52 cm² 
B) 160 cm² 
C) 192 cm² 
D) 320 cm² 
 

Questão 20 
Qual é o número inteiro que mais se aproxima da raiz da 
equação 3x + 4 = – x – 9 ? 
A) – 4 
B) – 3 
C) 3 
D) 4 
 

 

 

 

Questão 21 
Todos os trabalhadores, que possuam contas ativas ou 
inativas do FGTS, podem sacar até R$ 500,00 de cada uma 
delas, limitado ao valor do saldo. A liberação dos recursos 
do FGTS e do PIS é uma das formas encontradas pelo 
governo para estimular a atividade econômica em um 
momento em que o PIB está praticamente estagnado. O 
Produto Interno Bruto (PIB) é: 
A) A medida de bens e serviços produzidos pelo município. 
B) Um percentual ou valor fixo aplicado para calcular o 

valor de algum imposto. 
C) Uma medida do valor dos bens e serviços que o país 

produz em um determinado período, na agropecuária, 
indústria e serviços. 

D) Um sistema eletrônico que permite a atualização diária 
das posições das instituições financeiras, assegurando 
maior controle sobre as reservas bancárias. 

 

Questão 22 
“A ________________ disparou dois projéteis não 
identificados no mar em sua costa. O disparo mais recente 
ocorreu pouco depois de o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afirmar que recebeu ‘uma carta 
muito bonita’ do líder norte-coreano, Kim Jong Un.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) Rússia 
B) Alemanha 
C) Coreia do Sul 
D) Coreia do Norte 
 

Questão 23 
O principal objetivo do Mercosul é garantir a construção 
de uma consolidação econômica, política e social entre 
os países-membros, colaborando para o aumento da 
qualidade de vida dos cidadãos que habitam os Estados 
que constituem o bloco. Assinale, a seguir, o país que NÃO 
faz parte do Mercosul: 
A) Cuba. 
B) Uruguai. 
C) Argentina. 
D) Venezuela. 
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Questão 24 
“O centro de Buenos Aires foi tomado por milhares de 
pessoas que protestaram devido à instabilidade econômica 
impactada, com uma forte desvalorização do peso, que 
ameaça piorar a crise que já afeta o país desde abril de 
2018.” A capital citada no trecho anterior refere-se ao país: 
A) Cuba. 
B) Chile. 
C) Argentina. 
D) Venezuela. 
 

Questão 25 
O estado de São Paulo registrou doze casos e seis mortes 
por febre amarela em janeiro de 2019. Os dados foram 
divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Em 2018, 
foram confirmados 502 casos contraídos em várias regiões 
do estado, e 175 óbitos. O período de maior índice de 
contaminação da doença ocorre de dezembro a maio. No 
último mês do ano passado, foram confirmados três casos, 
com duas mortes na região do Vale do Ribeira. A febre 
amarela tem como transmissor o mosquito Aedes aegypti. 
São doenças transmitidas por este vetor, EXCETO: 
A) Zika. 
B) Dengue. 
C) Sarampo. 
D) Chikungunya. 
 

Questão 26 
“Dados recentes divulgados pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), que faz monitoramento 
também via satélite, mas com sistema próprio, apontam 
que o desmatamento da Amazônia cresceu 40% entre 
agosto de 2018 e julho de 2019 em relação ao período 
anterior. Nas últimas semanas, a ____________ bloqueou 
recursos para a preservação da floresta, e a Noruega 
suspendeu os repasses para o Fundo Amazônia, o mais 
importante programa de preservação no Brasil.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) Ásia 
B) China 
C) Rússia 
D) Alemanha 
 

Questão 27 
“Decorre do uso de uma rede de postos de combustíveis e 
limpeza de automóveis para movimentar recursos ilícitos 
pertencentes a uma das organizações criminosas 
inicialmente investigadas; e, no primeiro momento da 
investigação, desenvolvido a partir de março de 2014, 
perante a Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas 
e processadas quatro organizações criminosas lideradas 
por doleiros, que são operadores do mercado paralelo de 
câmbio.” As citações anteriores se referem à Operação: 
A) Cupim. 
B) Prestige. 
C) Lava Jato. 
D) Pisca-Alerta. 
 

Questão 28 
O primeiro ex-presidente da República, condenado por 
corrupção na história do Brasil, foi: 
A) Sérgio Cabral. 
B) Luiz Inácio Lula da Silva. 
C) Fernando Collor de Mello. 
D) Fernando Henrique Cardoso. 
 

Questão 29 
“Refere-se a uma das maiores artistas brasileiras do século 
XX, sendo considerada a figura central do Modernismo. A 
mais ampla exposição já dedicada à artista, que reúne 92 
obras, entre elas, ‘Abaporu’, a partir de novas perspectivas, 
leituras e contextualizações, está desde abril em cartaz no 
Masp, revisitando as obras de uma das precursoras da arte 
moderna do Brasil.” O trecho refere-se à artista brasileira: 
A) Lygia Pape. 
B) Anita Malfatti. 
C) Tarsila do Amaral. 
D) Djanira da Motta e Silva. 
 

Questão 30 
“Foi um revolucionário que ajudou a instaurar um novo 
regime político – unipartidário e socialista – em Cuba, que 
dura até hoje. Para muitos é um mártir que se opôs a 
ditadores e aos EUA e lutou por sociedades mais justas em 
países como Guatemala, Congo e Bolívia.” Trata-se de: 
A) Karl Marx. 
B) Mauricio Macri. 
C) Nicolás Maduro. 
D) Ernesto Guevara de La Serna. 
 
 
 

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/04/lado-popular-da-obra-de-lina-bo-bardi-e-tarsila-do-amaral-inspira-mostras-no-masp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/04/lado-popular-da-obra-de-lina-bo-bardi-e-tarsila-do-amaral-inspira-mostras-no-masp.shtml


 



 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e de 4 (quatro) 

horas para o turno tarde. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio Técnico e Médio Completo e 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental Completo. Ao receber o material de realização das 

provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas, que lhe foi 

fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (prova objetiva), devidamente assinados no local indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente 

ao Concurso Público. 


