
CADERNO DE PROVAS PARA O CARGO DE AGENTE DE MANEJO RURAL 

PORTUGUÊS 

Texto 1 

O PADEIRO 

         Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo 

café vou me lembrando de um homem que conheci antigamente. Quando vinha 

deixar o pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não 

incomodar os moradores, avisava gritando: 

         – Não é ninguém, é o padeiro! 

Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? 

     Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe 

acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra 

pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir 

a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, não senhora, é o padeiro”. 

Assim ficara sabendo que não era ninguém… 

         Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. 

 (Rubem Braga. Ai de ti, Copacabana, Crônicas. Editora do autor, Rio de Janeiro, 1960) 

 

1 - Como era de costume antigamente, a entrega a domicilio feito pelos entregadores era 

comum. As vezes nem se conhecia a pessoa que fazia as entregas. No texto O padeiro, 

como ele ficou conhecido: 

a) o padeiro 

b) o ajudante 

c) o ninguém 

d) o menino 

e) a campainha 

 

2 - O narrador narra seu dia usando uma expressão que indica como era o pão: 

a) café com leite 

b) café com pão dormido 

c) café com bolo 

d) café com dignidade 

e) café com pão com manteiga 

 

Texto 2 

Vendedora de Bilhetes de Loteria 

 

Aquela mulher, de olhos tristonhos, 



Que vende sortes de loteria, 

Fala em riqueza, promete sonhos, 

Com o “prêmio grande” que tem na mão… 

E assim, (contraste feito ironia!) 

Numa indigência, que mal encobre, 

Fala em riqueza quem é tão pobre! 

Promete ouro quem não tem pão! 

  

De rua em rua, na amarga luta, 

Com o olhar sumido, que o pranto molha, 

E a voz tão baixa, como uma prece… 

Passa um banqueiro, que não a olha; 

Passa um soldado, que não a escuta; 

Passa um poeta que ela entristece. 

  

Se a chuva cai, não lhe importa a roupa, 

Que até se lava com a chuva forte. 

Só os bilhetes é que ela poupa! 

Nem a doença lhe dá cuidados, 

Pois a pobreza não teme a morte… 

  

A noite chega. E ela, vencida 

Do ingrato ofício na luta em vão, 

Retorna a casa, desiludida, 

Depois de haver, por um dia inteiro, 

Vendido aos outros tanta ilusão! 

(Raul Pompéia. Cantos sem glória. Rio de Janeiro, Irmãos Pongetti, 1953) 

 

3 - Na frase “Aquela mulher, de olhos tristonhos (...)” os termos grifados são 

respectivamente: 

a) substantivo, adjetivo, substantivo 

b) substantivo, adverbio, artigo 

c) substantivo, substantivo, adjetivo. 

d) substantivo, substantivo, numeral 

e) substantivo, artigo, pronome 

 

4 - Marque a alternativa em relação a flexão de número: 

a) lápis, ônibus, gás  

b) mulheres, reféns, criaturas 

c) mês, Deus, tênis 

d) irmãos, ovos, freguês  

e) almoços, cantores, francês  

 



5 - Marque a alternativa que apresente um período composto: 

 

a) A torcida recebeu muito bem os jogadores. 

b) as ondas quebraram violentamente na praia. 

c) Os piratas tentaram achar o tesouro, mas não conseguiram. 

d) O professor precisou sair mais cedo hoje. 

e) O carro quebrou na contramão. 

 

 

6 - Em relação a separação de silabas a alternativa correta é: 

 

a) dis-far-çam, ca-mu-fla-gem, bri-lhan-tes 

b) fo-lhear, ima-gem, tris-te 

c) po-voa-do, vi-dra-ce-i-ro, lim-po 

d) ve-ne-no-so, falsi-da-de, crescen-te  

 

7 - Marque a alternativa abaixo em que o grupo de palavras não pertencem ao mesmo 

radical: 

 

a) festejar, festança, feira 

b) carroça, carro, cachorro 

c) madrinha, padrinho, afilhado 

d) pedreiro, pedregulho, pedrinha 

e) geladeira, jenipapo, geleira 

 

8 - Marque a alternativa em que grupo de palavras então no aumentativo: 

 

a) mulherona, vagalhão, fornalha 

b) ruela, barcaça, vareta 

c) vilarejo, ilhota, flautim 

d) burrico, rapazola, saleta 

e) partícula, viela, casulo 

 

Texto 3 

 

EU VOLTAREI 

Cora Coralina 

 

Meu companheiro de vida será um homem corajoso de trabalho, 

servidor do próximo, 

honesto e simples, de pensamentos limpos. 

 

Seremos padeiros e teremos padarias.  

Muitos filhos à nossa volta.  

Cada nascer de um filho 

será marcado com o plantio de uma árvore simbólica. 

A árvore de Paulo, a árvore de Manoel,  

a árvore de Ruth, a árvore de Roseta. 

 

Seremos alegres e estaremos sempre a cantar.  



Nossas panificadoras terão feixes de trigo enfeitando suas portas, 

teremos uma fazenda e um Horto Florestal. 

Plantaremos o mogno, o jacarandá, 

o pau-ferro, o pau-brasil, a aroeira, o cedro. 

Plantarei árvores para as gerações futuras. 

 

Meus filhos plantarão o trigo e o milho, e serão padeiros.  

Terão moinhos e serrarias e panificadoras. 

Deixarei no mundo uma vasta descendência de homens 

e mulheres, ligados profundamente  

ao trabalho e à terra que os ensinarei a amar. 

 

E eu morrerei tranquilamente dentro de um campo de trigo ou  

milharal, ouvindo ao longe o cântico alegre dos ceifeiros. 

Eu voltarei...  

A pedra do meu túmulo 

será enfeitada de espigas de trigo 

e cereais quebrados 

minha oferta póstuma às formigas  

que têm suas casinhas subterra 

e aos pássaros cantores 

que têm seus ninhos nas altas e floridas 

frondes. 

 

Eu voltarei... 

http://www.velhosamigos.com.br/AutoresCelebres/CoraCoralina/coracoralina.html#OL

AMPIAO. Acesso em 23/03/2016 

 

9 - Pode se concluir com a leitura do texto que: 

 

(a) Uma mulher que tinha realizado seus sonhos. 

(b) Uma mulher morta pelo desejo de se ter uma família. 

(c) Uma mulher que planejava como seria a sua vida. 

(d) Uma mulher idosa que relembrava o passado. 

(e) Uma jovem prestas a se casa. 

 

 

10 - Como a mulher desejava que seus filhos fossem: 

 

(a) Trabalhadores produzindo seu próprio sustento. 

(b) Estudiosos para se tornarem grandes cientistas. 

(c) Homens honestos para ajudarem a quem precisa. 

(d) Companheiros não a deixando só. 

(e) Homens e mulheres ligados a terra. 

 

 

 

 

 

 

http://www.velhosamigos.com.br/AutoresCelebres/CoraCoralina/coracoralina.html#OLAMPIAO
http://www.velhosamigos.com.br/AutoresCelebres/CoraCoralina/coracoralina.html#OLAMPIAO


11 -  

 
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=

1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjaqabFsYTNA

hVEIpAKHXqGDu8QsAQIHg#imgrc=b7NJxYq4sDYd-M%3A , acessado em 

12/04/2016. 

 

Em relação a tirinha é correto afirmar: 

 

a) As mulheres trabalham mais que os homens. 

b) Cuidar da casa é uma atividade para homens. 

c) Que o trabalho entre homens e mulheres deveriam ser iguais. 

d) As mulheres são mandonas. 

e) O homem cuida muito melhor da casa. 

 

12 - 

 
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=

1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjaqabFsYTNA

hVEIpAKHXqGDu8QsAQIHg#imgrc=IePd2MSK-3XCxM%3A. acessado em 

16/04/2016. 

 

Em relação a tirinha: 

(a) Nem todos conseguem viver com o outro. 

(b) Viver juntos é uma tarefa complicada. 

(c) A diferença separa os casais. 

(d) Conviver é respeitar a diferença. 

(e) É preciso fugir da rotina. 

 

Texto 4 

A água pede água 

 

Dá para socorrer a natureza em ações bastante simples do nosso dia-a-dia. Hoje é o Dia 

Mundial da Água. Aqui, no planeta Terra, a terra (continentes e ilhas) ocupa apenas 1/4. 

Tudo mais é água: doce, salgada, sólida, líquida, gasosa. É nos oceanos e mares que fica 

a maior parte da água: 97,5%. Mas precisamos mesmo é de água doce para viver. Só que 

a maior parte dela está congelada. Resta, então, a água dos aquíferos (reservas 

subterrâneas), dos lagos, dos pântanos e dos rios. E ela está acabando no mundo todo! 

O Brasil concentra 14% da água doce do planeta. Por isso esbanjá-la é como cometer um 

crime. O pior é que a maioria das pessoas desperdiça sem perceber. Aqui, uma casa gasta 

https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjaqabFsYTNAhVEIpAKHXqGDu8QsAQIHg#imgrc=b7NJxYq4sDYd-M%3A
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjaqabFsYTNAhVEIpAKHXqGDu8QsAQIHg#imgrc=b7NJxYq4sDYd-M%3A
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjaqabFsYTNAhVEIpAKHXqGDu8QsAQIHg#imgrc=b7NJxYq4sDYd-M%3A
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjaqabFsYTNAhVEIpAKHXqGDu8QsAQIHg#imgrc=IePd2MSK-3XCxM%3A
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjaqabFsYTNAhVEIpAKHXqGDu8QsAQIHg#imgrc=IePd2MSK-3XCxM%3A
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjaqabFsYTNAhVEIpAKHXqGDu8QsAQIHg#imgrc=IePd2MSK-3XCxM%3A


em média 477 litros. É muita coisa! São três litros em cada escovação de dentes, dez litros 

por descarga de banheiro, 70 litros no banho. 

 

Fonte: VEIGA, Patrícia Trudes da. A água pede água. Folha de S. Paulo. 

 

13 - Em relação a água potável no planeta terra: 

 

(a) Encontra-se no oceano. 

(b) Estão no subterrâneo. 

(c) A maior parte encontra-se congelada. 

(d) Nos rios e lagos. 

(e) Em toda parte. 

 

14 - O cuidado com a agua é uma responsabilidade de todos. Seu uso deve ser 

moderado. Qual o maior problema a ser enfrentado para cuidar da água: 

 

(a) Combater o desperdício. 

(b) Criar leis mais duras. 

(c) Guardar mais água em casa. 

(d) Diminuir o consumo no campo. 

(e) Não usar produtos químicos para não poluir os rios. 

 

15 -  

 

I. Há várias pessoas doentes aqui. 

II. Os doentes serão levados ao hospital. 

III. O povo baiano é hospitaleiro. 

 

Os termos grifados são respectivamente: 

(a) substantivo, substantivo, adjetivo 

(b) adjetivo, substantivo, adjetivo 

(c) adjetivo, adjetivo, substantivo 

(d) substantivo, substantivo, substantivo 

(e) substantivo, adjetivo, adjetivo 

 

16 - A mulher brasileira tem mostrado seu valor em diferentes áreas profissionais. 

Graças sua competência profissional e dedicação as atividades realizadas. 

 

Em relação ao termo grifado: 

(a) Substantivo comum 

(b) Pronome pessoal 

(c) Adjetivo pátrio 

(d) Adverbio de tempo 

(e) Numeral ordinal  

 

17 - 

 

I. Esta é a nossa escola. 

II. Onde ela comprou aquela caneta? 

III. Esse é o carro de seu pai. 



 

 Os termos grifados são pronomes: 

(a) Pessoal, possessivo, demonstrativo 

(b) Demonstrativo, possessivo, pessoal 

(c) Possessivo, demonstrativo, possessivo 

(d) Pessoal, possessivo, demonstrativo. 

(e) Possessivo, pessoal, demonstrativo 

 

18 -  

 

“A maioria dos robôs que vemos nos filmes parecem-se um pouco com seres humanos. 

Andam, falam e enfrentam quase qualquer tipo de problema.” 

 

Adaptado de Enciclopédia da Ciência. Globo. 

 

Os termos grifados são: 

(a) Verbo 

(b) Adverbio 

(c) Pronome 

(d) Adjetivo 

(e) Substantivo  

 

 

19 - Saímos ___ tarde, para irmos ____ compras; mas ___ loja só fica aberta das sete ___ 

doze horas. 

Marque a opção que completa corretamente lacunas. 

(a) à, às, a, as 

(b) à, às, a, as 

(c) à, às, a, às 

(d) a, às, à, às 

(e) a, as, à, às 

 

20 - 

 

 
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+o+uso+de+pontua%C3%A7%C3%

A3o&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiM

uNWWq4zNAhXKFR4KHW82C48QsAQIGw#imgrc=9TiDmMA9wuh1dM%3A. 

acesso em 20/04/2016. 

https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+o+uso+de+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiMuNWWq4zNAhXKFR4KHW82C48QsAQIGw#imgrc=9TiDmMA9wuh1dM%3A
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+o+uso+de+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiMuNWWq4zNAhXKFR4KHW82C48QsAQIGw#imgrc=9TiDmMA9wuh1dM%3A
https://www.google.com.br/search?q=tirinha+sobre+o+uso+de+pontua%C3%A7%C3%A3o&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiMuNWWq4zNAhXKFR4KHW82C48QsAQIGw#imgrc=9TiDmMA9wuh1dM%3A


 

 Em relação a indignação da personagem, é correto afirmar: 

 

(a) Ficou indignado porque lavaram a jaqueta. 

(b) Ficou alegre em encontra a jaqueta. 

(c) Alguém havia retirado a jaqueta de seu lugar habitual. 

(d) Ficou feliz por estar guardada no armário. 

(e) Queria agradecer a quem cuidava de suas coisas. 

 

MATEMÁTICA 

 

21 - Meu irmão tem o dobro da minha idade, minha mãe o triplo da minha idade. Eu tenho 

13 anos. Quantos anos têm meu irmão e minha mãe? 

 

(a) meu irmão tem 30 anos e minha mãe 30 anos.  

(b) meu irmão tem 24 anos e minha mãe 39 anos.  

(c) meu irmão tem 26 anos e minha mãe 52 anos.  

(d) meu irmão tem 26 anos e minha mãe 39 anos.  

(e) meu irmão tem 39 anos e minha mãe 26 anos.  

 

22 - Fui mais um amigo em um laranjal fazer a colheita de laranja e meu amigo colheu a 

metade das laranjas que eu consegui colher. Eu colhi 28 kg de laranja. Quantos Kg meu 

amigo conseguiu colher? 

 

(a) 12 kg 

(b) 10 kg 

(c) 12,5 kg 

(d) 15 kg 

(e) 14 kg  

 

23 - Bárbara comprou um carro que foi pago da seguinte forma:  a primeira parcela 

Bárbara pagou R$ 6455,00 as outras 5 parcelas foram pago o valor de R$ 4253,00. Qual 

o valor final do carro? 

 

(a) R$ 25.340,00 

(b) R$ 27.720,00 

(c) R$ 26.670.00 

(d) R$ 24.470,00 

(e) R$ 23.740,00 

 

24 - Um trator consome 8 litros de óleo diesel por hora de funcionamento. Para gradear 4 

hectare gasta em média 9 horas de trabalho do trator. Quantos litros de óleo diesel será 

consumido para gradear uma área de 4 hectare? 

 

(a) 70 

(b) 72 

(c) 76 

(d) 78 

(e) 80 

 



25 - Fátima trabalha a 22 km de onde mora. Todos os dias Fátima faz esse percurso de 

ida e volta exceto aos Domingos e Segundas-Feiras. Quantos quilômetros Fátima percorre 

por semana? 

a) 240 km 

b) 230 km 

c) 110 km 

d) 220 km 

e) 190 km 

 

26 - Segundo a planilha de manutenção dos equipamentos o trator precisa fazer a troca de 

óleo do motor quando completa 32420 horas de trabalho. Atualmente, o relógio do trator 

marca 28348 horas. Quantas horas faltam para trocar o óleo do motor do trator? 

a) 4000 horas 

b) 3852 horas 

c) 4072 horas 

d) 4052 horas 

e) 5072 horas 

 

27 - O motorista resolveu fazer a média de consumo de combustível do seu carro, para 

ter certeza passou em um posto de combustível encheu totalmente o tanque de 

combustível do carro e zerou o odômetro do carro.  Logo em seguida fez uma viagem e 

ao perceber que o combustível do carro estava pouco passou em um posto de combustível 

para abastecer quando parou e pediu para abastecer, o odômetro marcava 432 Km, e ao 

terminar de abastecer o frentista informou que havia sido colocado  54 litros de 

combustível. A cada litro de combustível quantos km em média percorreu o carro? 

a) 8 km/L 

b) 9km/L 

c) 10km/L 

d) 7km/L 

e) 12 km/L 

 

28 - Um vendedor precisa vender 3220 mil sacos de ração em um mês para cumprir a 

meta de vendas estabelecida pela empresa. No mês terá apenas 20 dias úteis. Quantos 

sacos de ração o vendedor deve vender por dia para cumprir a meta? 

a) 170 

b) 161 

c) 183 

d) 211 

e) 157 

 

29 - Carlos estava endividado, devia R$ 20500,00 para uma financeira e só consegue 

pagar R$ 2300,00 por mês, um grupo de amigos resolveu ajudar Carlos, conseguiram 

arrecadar R$ 16000,00 e uma negociação para que o restante da dívida fosse paga sem 

juros em 6 parcelas. Qual será o valor das parcelas? 

a) R$ 800,00 

b) R$ 650,00 

c) R$750,00 

d) R$ 660,00 

e) R$ 550,00 

 



30 - Júlia tinha uma vaca e vendeu a vaca por R$ 1820,00. Júlia devia em uma loja de 

roupa R$ 430,00 foi até a loja e pagou a dívida e viu um belo vestido e resolveu comprar, 

pelo vestido Júlia pagou R$ 300,00.  Na volta para casa, Júlia encontrou Tia Carla que 

pediu R$ 280,00 emprestado e Júlia emprestou. Quantos reais Júlia ainda tem para gastar 

hoje? 

a) R$ 920 

b) R$ 810 

c) R$ 800 

d) R$ 730 

e) R$ 870 

 

31 - Um produtor de arroz recebeu R$ 21744,00 pela venda de 453 sacas de arroz. Qual 

valor de cada saca? 

a) R$ 58,00 

b) R$ 44,00 

c) R$ 39,00 

d) R$ 48,00 

e) R$ 49,00 

 

32 - Carlos tinha na poupança um valor de R$ 71.571,00. O Fabiano que é irmão de Carlos 

pediu emprestado a metade do dinheiro prometendo pagar em dois anos o triplo do valor. 

Quanto Fabiano esta prometendo pagar a Carlos? 

a) 90234,00 

b) R$ 107358,00 

c) R$ 71572,00 

d) R$ 214703,00 

e) R$ 83678,00 

 

33 -  Marta está fazendo um forro de mesa de crochê. Para fazer o forro Marta já gastou 

13 rolos de linha de 80 metros e ainda vai precisar de mais 12 rolos de linha para terminar 

o forro da mesa. Quantos metros de linha Marta vai ter gasto quando terminar o forro da 

mesa? 

a) 2000 m 

b) 960 m 

c) 1040 m 

d) 800 m 

e) 1800 m 

 

34 - Maria está fazendo um lanche para os trabalhadores na fazenda de seu pai, sabe que 

tem 27 trabalhadores. Ela decidiu fazer três pedaços de bolo para cada trabalhador pode 

pegar no lanche. Quantos pedaços de bolo Maria terá que fazer? 

a) 58 

b) 72 

c) 54 

d) 92 

e) 81 

 

35 - Um trabalhador que trabalha 6 horas por dias. Quantas horas ele terá trabalhado em 

22 dias? 

 



a) 144 

b) 132 

c) 122 

d) 80 

e) 156 

 

36 - Fabio comprou 30 vagas magras em um leilão para engordar e vender. Na compra 

foi pago por cada vaca R$ 1540,00. Dois meses depois Fabio vendeu as mesmas 30 vacas 

por R$ 1876,00. Para a manutenção de sal, ração e medicação para este lote, Fabio gastou 

R$ 1950,00. Quanto foi o total de ganho do Fabio com esse lote de vacas? 

a) R$ 8402,00 

b) R$ 7402,00 

c) R$ 6672,00 

d) R$ 8130,00 

e) R$ 9652,00 

 

37 - Marcos comprou 22 vagas magras em um leilão para engordar e vender. Foram pago 

por cada vaca na compra R$ 1510,00. Três meses depois Marcos vendeu as mesmas 22 

vacas por R$ 1923,00. Para a manutenção de sal, ração e medicação para este lote Marcos 

gastou R$ 2114,00. Quanto foi o total de ganho mensal do Marcos com esse lote de vacas? 

a) R$ 6972,00 

b) R$ 2324,00 

c) R$ 3486,00 

d) R$ 4222,00 

e) R$ 1850,00 

 

38 - João é de uma família de pecuaristas, que tem como tradição de dar como presente 

de aniversário bezerro. João tem dois tios Marcos e Flávio, e uma tia a Mariana. Esse ano 

o pai de João prometeu dar em seu aniversário o dobro de bezerro que for lhe dado pelos 

tios Marcos e Flávio e o triplo do que ganhar da tia Mariana. O tio Marcos deu 3 bezerros, 

o tio Flavio deu 7 bezerros e a tia mariana deu 12 bezerros. Quantos bezerros João ganhará 

de seu pai? 

a) 112 

b) 36 

c) 20 

d) 56 

e) 58 

 

39 O valor do frete de um caminhão é de R$ 3,00 por quilômetro rodado. O motorista fez 

um frete em que percorreu uma distância de 1793 Km. Qual será o valor que receberá 

pelo frete? 

a) R$ 5379,00 

b) R$ 9018,00 

c) R$ 5545,00 

d) R$ 7793,00 

e) R$ 7435,00 

40 -  Foi fretado um caminhão para transportar uma mudança. O valor do quilômetro 

rodado era de R$ 4,00. No final o frete ficou por R$ 3948,00. Quantos quilômetros o 

caminhão percorreu?  



a) 980 km 

b) 987 km 

c) 1020 km 

d) 886 km 

e) 990 km 

 

 


